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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Autorem zdjęcia jest Witold Bryszewski, z wykształcenia fizyk
i inżynier środowiska, członek Polskiego Związku Fotografów
Przyrody. Ukończył Uniwersytet Łódzki (Wydział Matematyki,
Fizyki i Chemii), Politechnikę Łódzką, pracował też w Akademii
Medycznej. Od kilkudziesięciu lat mieszka w Republice Południowej Afryki, gdzie pracował w Radzie Rozwoju Nauki i Przemysłu, wiodącego instytutu w RPA. Zawodowo zajmuje się
ochroną atmosfery przed zanieczyszczeniami. W latach 20012006 mianowany przez Ministra Środowiska i Turystyki RPA na
funkcję Szefa Kontroli Zanieczyszczeń Powietrza na obszarze
Prowincji Północno-Zachodniej RPA. Obecnie jest niezależnym
konsultantem w tej dziedzinie. Jest instruktorem nurkowania,
fotografii artystycznej (od 1973 r.) i członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody.
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Dyrektywa o prawie autorskim
na jednolitym rynku cyfrowym
– kto zyska, kto straci?
Natalia Zawadzka
Na przełomie marca i kwietnia Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej podjęły ostateczną decyzję w sprawie dyrektywy o prawach
autorskich na jednolitym rynku cyfrowym1. Jest to jeden z bardziej kontrowersyjnych i szerzej dyskutowanych w ostatnim czasie projektów
prawa unijnego. W pierwotnym kształcie projekt dyrektywy został odrzucony przez Parlament Europejski z uwagi na zgłoszenie do niego wielu
uwag krytycznych, dotyczących ograniczenia wolności użytkowników, wprowadzenia podatku od linków czy cenzury Internetu. Po wprowadzeniu kolejnych poprawek, akt został ostatecznie zaakceptowany (26 marca 2019 r. przez Parlament Europejski, 15 kwietnia 2019 r. przez Radę).
Główne założenia projektu dyrektywy
Dyrektywa w sprawie praw autorskich ma dostosować przepisy prawa autorskiego w Europie do wymogów współczesnego świata cyfrowego. Poprzednia dyrektywa, która odnosiła się do ogólnych kwestii prawa autorskiego i wprowadzała pewne zunifikowane rozwiązania prawnoautorskie pochodzi z 2001 r.2 Rozszerzenie Unii o nowe państwa członkowskie, z własnymi tradycjami prawnymi, oraz gwałtowna rewolucja
technologiczna, która przenosi do internetu znaczną część działalności gospodarczej, a także artystycznej i kulturalnej, uzasadniały konieczność
modyfikacji dotychczasowych regulacji prawnych i zunifikowania fundamentalnych dla prawa autorskiego zagadnień3. Autorzy projektu dostrzegając, że zmienił się sposób produkcji, dystrybucji i eksploatacji utworów objętych ochroną praw autorskich, postawili sobie zatem za cel
zapewnienie większej dostępności oraz różnorodności treści zawartych w sieci, w tym poza stałym miejscem zamieszkania odbiorcy, unormowanie korzystania z praw autorskich w badaniach oraz edukacji przez instytucje badawcze i stworzenie bardziej zrównoważonego rynku dla twórców i prasy4.
Zgodnie z założeniami twórców projektu, dyrektywa ma na celu zakreślenie kompleksowych ram przynoszących korzyści szerokiemu kręgowi podmiotów działających w otoczeniu cyfrowym: m.in. użytkownikom internetu, dziennikarzom i wydawcom prasy, artystom, producentom
filmowym i muzycznym, a także serwisom internetowym. W szczególności twórcy (na przykład muzycy czy aktorzy), wydawcy wiadomości
i dziennikarze mają mieć możliwość czerpania korzyści z działalności w sieci, tak jak robią to w świecie realnym.
Zgodnie z tekstem dyrektywy przyjętym 26 marca 2019 r. przez Parlament Europejski platformy objęte nowymi przepisami prowadzące
działania objęte prawami autorskimi (tj. czynności z zakresu podawania do wiadomości lub publicznego udostępniania) muszą na takie działania
uzyskać zezwolenie zainteresowanych podmiotów praw autorskich. Należy zauważyć, że z zasięgu działania dyrektywy wyłączono dostawców
takich usług, jak nienastawione na zysk encyklopedie internetowe, repozytoria naukowe i edukacyjne, platformy tworzenia i wymiany otwartego
oprogramowania, platformy handlowe i dostawców usług w chmurze obliczeniowej, które umożliwiają użytkownikom zamieszczanie treści na
własny użytek.
W sytuacjach, w których nie zawarto umów licencyjnych z podmiotami praw, serwisy internetowe będą musiały podjąć określone działania,
aby uniknąć odpowiedzialności cywilnej za bezprawne wykorzystanie utworów. W szczególności będą musiały dołożyć wszelkich starań, aby
uzyskać zezwolenie, dołożyć wszelkich starań, aby uniemożliwić dostęp do treści, na których wykorzystanie nie uzyskano zezwolenia, o ile
podmioty praw autorskich dostarczyły na ich temat niezbędne i istotne informacje, oraz bezzwłocznie usuwać wszelkie takie treści, o których je
powiadomiono, i dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec ich zamieszczaniu w przyszłości. System ten ma być mniej rygorystyczny dla nowych
niewielkich platform: dostawców usług online, którzy działają na terenie Unii Europejskiej od mniej niż trzech lat, mają obroty poniżej 10 mln
euro i mniej niż 5 milionów użytkowników miesięcznie. Tego typu podmioty, aby uniknąć odpowiedzialności za bezprawne korzystanie z utwo-

1
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE – wniosek, COM (2016) 593, http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2019/03-26/0231/P8_TA-PROV(2019)0231_PL.pdf.
2
Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.Urz. WE L 167, s. 10).
3
E. Laskowska-Litak, Sprawa upadłej dyrektywy prawnoautorskiej i (nie)jednolitego rynku cyfrowego, EPS 2018/9, s. 6.
4
N. Zawadzka, Ani „podatek”, ani „od linków”, czyli o dyrektywie w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, https://www.infor.pl/prawo/nowosciprawne/2942517,Ani-podatek-ani-od-linkow-czyli-o-dyrektywie-w-sprawie-praw-autorskich-na-jednolitym-rynku-cyfrowym.html [dostęp 19.04.2019].
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rów, będą musiały udowodnić, że dołożyły wszelkich starań w celu uzyskania zezwolenia oraz że podjęły niezwłocznie działania w celu usunięcia ze swojej platformy utworów, co do których otrzymały zgłoszenie od podmiotów uprawnionych. Jeżeli jednak liczba indywidualnych odbiorców usług takiego dostawcy przekroczy 5 milionów, dostawca będzie musiał dodatkowo udowodnić, że dołożył wszelkich starań aby zagwarantować, że utwory, co do których otrzymał zgłoszenie od podmiotów uprawnionych, nie pojawią się ponownie na platformie.
Powyższe obowiązki implikują konieczność monitorowania zamieszczanych na platformach treści, jednak należy zauważyć, że sposób bieżącego sprawdzania zamieszczanych utworów pod kątem przestrzegania umów licencyjnych jest uzależniony wyłącznie od decyzji platform.
Dyrektywa stanowi jedynie, że środki monitorowania mają być odpowiednie i proporcjonalne. Platformy muszą zachować należytą staranność,
by legalnie udostępnione utwory pozostały dostępne. Przewidziano też procedury odwoławcze w przypadku niesłusznego zablokowania użytkowników.
Projekt dyrektywy ma też na celu wzmocnienie pozycji autorów i wykonawców w relacjach z producentami i wykonawcami. W związku
z tym wprowadzono szereg rozwiązań:
 zasadę odpowiedniego i proporcjonalnego wynagrodzenia dla autorów i wykonawców;
 obowiązek zachowania przejrzystości, który ma pomóc autorom i wykonawcom w dostępie do informacji na temat wykorzystania ich
utworów i wykonań;
 mechanizm korekty umów umożliwiający autorom i wykonawcom uzyskanie godziwego udziału w zyskach w sytuacji, w której pierwotnie uzgodnione wynagrodzenie staje się nieproporcjonalnie niskie w porównaniu z powodzeniem, jakim cieszy się ich utwór lub wykonanie;
 mechanizm stwierdzania wygaśnięcia praw, pozwalający twórcom na odzyskanie praw w przypadkach, gdy ich utwory nie są wykorzystywane oraz
 procedurę rozstrzygania sporów dla autorów i wykonawców.
Jednym z bardziej kontrowersyjnych rozwiązań jest przyznanie wydawcom prasowym wyłącznego prawa do zwielokrotniania i zezwalania
lub zabraniania na udostępnianie utworów. To prawo pokrewne ma istnieć niezależnie od praw autorskich. Przepis w pierwotnym kształcie był
bardzo krytykowany. Wskazywano m.in. na problem z dookreśleniem przedmiotu ochrony, tj. brak wystarczającej definicji pojęcia publikacji
prasowej. W aktualnym brzmieniu dyrektywy wprowadzono szereg wyjątków. Z zakresu tego przepisu mają być wyłączone prywatne i niekomercyjne sposoby korzystania z publikacji prasowych przez użytkowników indywidualnych, czynność linkowania, a także kopiowanie pojedynczych słów lub bardzo krótkich fragmentów publikacji prasowej (tzw. snippets). Mimo to przepis nadal może budzić wątpliwości z uwagi na
zastosowanie niejednoznacznych pojęć.
Aktualny stan prac nad dyrektywą
Dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Następnie państwa członkowskie będą
miały dwa lata na wprowadzenie przewidzianych w dyrektywie rozwiązań do swoich przepisów krajowych. Regulacje wewnętrzne zadecydują o
ostatecznym kształcie poszczególnych rozwiązań i mogą pomóc w rozstrzygnięciu ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych. Dopiero po ich
uchwaleniu okaże się, czy faktycznie udało się pogodzić interesy twórców, przedstawicieli biznesu i zwykłych internautów.
Bibliografia
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany
dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE – wniosek, COM (2016) 593, http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/
provisoire/2019/03-26/0231/P8_TA-PROV(2019)0231_PL.pdf.
Komunikat prasowy Parlamentu Europejskiego: „Dyrektywa o prawach autorskich w sieci – pytania i odpowiedzi”,
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20190111IPR23225/dyrektywa-o-prawach-autorskich-w-sieci-pytania-i-odpowiedzi, [dostęp
19.04.2019].
Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich
i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.Urz. WE L 167, s. 10).
E. Laskowska -Litak, Sprawa upadłej dyrektywy prawnoautorskiej i (nie)jednolitego rynku cyfrowego, EPS 2018/9, s. 6.
N. Zawadzka, „Ani „podatek”, ani „od linków”, czyli o dyrektywie w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym”,
https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/2942517,Ani-podatek-ani-od-linkow-czyli-o-dyrektywie-w-sprawie-praw-autorskich-na-jednolitym
-rynku-cyfrowym.html [dostęp 19.04.2019].

Autor: Natalia Zawadzka, adwokat w Kancelarii radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy
Zajmuje się problematyką e-commerce, prawem własności intelektualnej oraz prawem ochrony danych osobowych. Wspiera sklepy i portale internetowe.
Tworzy regulaminy, polityki prywatności, doradza, jak zgodnie z prawem prowadzić działania marketingowe w Internecie i rozwiązywać spory z konsumentami.
Jest autorką publikacji z zakresu prawnych aspektów nowych technologii.
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Dotacje na wdrożenie innowacyjnych
produktów lub usług
Na wdrożenie innowacyjnych produktów, usług czy procesów wytwarzania lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje, można pozyskać
środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z działania 2.3.1 Innowacje w MŚP.
Realizowane projekty mają przyczynić się do osiągnięcia celu określonego dla działania 2.3.1, którym jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP z województwa łódzkiego, które przyczyni się do ich rozwoju i wzrostu konkurencyjności.
Instytucją ogłaszającą konkurs, przyjmującą wnioski i rozliczającą dotację jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Wnioski można składać
od 28 czerwca do 6 września 2019 r. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub
prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.
Do zdefiniowania innowacji posługujemy się w konkursie definicją z Podręcznika OSLO, w którym za innowację (innovation) przyjmuje się
wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody
organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem1. Dofinansowanie można uzyskać jedynie na
innowacje produktową lub procesową. Pozostałe rodzaje innowacji mogą stanowić wartość dodaną projektu, ale nie będą podlegały ocenie.
Wdrażane w ramach projektu innowacyjne rozwiązania nie mogą być stosowane w województwie łódzkim dłużej niż 3 lata (warunek musi
być spełniony zarówno dla projektu dotyczącego wdrożenia wyników prac B+R, jak i projektów dotyczących wdrożenia innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji). Warunek ten jest weryfikowany na podstawie dokumentów i informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie. Najbardziej wiarygodną formą potwierdzenia spełnienia tego warunku jest opinia o innowacyjności wystawiona przez jednostkę naukową prowadzącą badania i prace naukowe.
Całkowita pula środków przeznaczona na konkurs to ponad 34 mln zł. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych to 200 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 3 500 000 zł. Dofinansowanie udzielane jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej i dla mikro, małego
przedsiębiorcy wynosi do 55% wydatków kwalifikowanych, natomiast dla średniej firmy do 45%.
Przedsiębiorca może również uzyskać refundację do 3,5% wydatków związanych z przygotowaniem projektu (uzyskanie niezbędnych
pozwoleń, wykonanie studium wykonalności itp.). Poziom dofinansowania wynosi wtedy do 85% i wsparcie udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

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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Projekt powinien być rozpoczęty najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie, w innym przypadku nie będzie mógł otrzymać
wsparcia. Za rozpoczęcie realizacji projektu przyjmuje się m.in. podpisanie umowy z wykonawcą lub dostawcą usługi, wykonanie usługi lub
dostawę towaru oraz samo rozpoczęcie świadczenia usług, wpłatę zaliczki lub zadatku na dostawę towaru lub wykonanie usługi.
O miejscu na liście rankingowej decydują kryteria merytoryczne punktowane. Najwięcej punktów można otrzymać za realizację projektów
wpisujących się w co najmniej jedną z sześciu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji określonych w „Wykazie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych”2, wzrost zatrudnienia, wysoki poziom innowacyjności projektu.
Środki otrzymane z dotacji można przeznaczyć na:
 zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,
 zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania
wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych,
 zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (m.in. nabycie, walidacja i obrona patentów, licencji,
know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej),
 zakup materiałów i robót budowlanych,
 dzierżawę lub najem gruntów i budynków (finansowana ze środków własnych wnioskodawcy przez co najmniej trzy lata od całkowitego zakończenia realizacji projektu),
 dzierżawę lub najem instalacji lub maszyn w formie leasingu finansowego (w części raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału, bez części odsetkowej i innych opłat) obejmującego obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po
wygaśnięciu umowy
Zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania zapraszamy do Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości. Specjalizujemy się w przygotowywaniu aplikacji, w tym studium wykonalności, biznesplanu oraz realizacji i rozliczaniu projektów. Posiadamy również doświadczenie w realizacji projektów, których celem było wsparcie przedsiębiorców w kontaktach z jednostkami naukowo-badawczymi.
Źródło:
Kryteria wyboru projektów
Regulamin konkursu
http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/1126-2-3-zwiekszenie-konkurencyjnosci-msp-2-3-1-innowacje-w-msp-27-05-2019-r
ŁK

1

OECD, EUROSTAT, Podręcznik OSLO. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie Trzecie, MNiSW, Warszawa 2008.
Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo); Zaawansowane materiały budowlane; Medycyna, farmacja, kosmetyki; Energetyka, w tym odnawialne źródła
energii; Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze; Informatyka i telekomunikacja.
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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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Międzynarodowa giełda kooperacyjna
Rzeszów, 10-12 października 2019 r.

Międzynarodowa giełda kooperacyjna dla sektorów samochodowego, produkcji przemysłowej, auto-moto oraz transportu i logistyki podczas trzeciej edycji Targów i Kongresu TSLA EXPO RZESZÓW 2019, 10-12 października 2019 r.
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wraz z partnerami wspierającymi zaprasza do udziału w spotkaniach B2B zaplanowanych na drugi dzień wydarzenia – tj. piątek 11 października 2019r. w G2A Arena Centrum Kongresowo-Wystawienniczym Województwa Podkarpackiego Jasionka koło Rzeszowa.
Giełda skierowana jest do firm działających w obszarach:
 automotive,
 produkcja przemysłowa,
 auto-moto,
 transport,
 spedycja,
 logistyka,
 technologie IT w przemyśle.
Rejestracja na giełdę: https://b2bharmo.com/tsla2019/index.php/pl/site/index
Ważne terminy:
 Rejestracja uczestników trwa do 1 października 2019 r.
 Wybór partnerów do spotkań trwa do 4 października 2019 r.
 Spotkania B2B: 11 października 2019 r., 9:00-12:00, 13:00-16:00
Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości jest partnerem spotkań. Firmom z regionu
łódzkiego pomożemy w zredagowaniu profilu kooperacyjnego. Kontakt: Tel. 42 630 36 67, Email: fundacja@frp.lodz.pl
KK
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Szkolenie ambasadorów European IP Helpdesk
Bruksela, 17–18 czerwca 2019 r.
Celem dwudniowego spotkania zorganizowanego przez European IP Helpdesk było zapoznanie sieci swoich ambasadorów z nową wizualizacją i zasadami działania wprowadzonymi przez zarządzającą Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME). Prelegentami byli przedstawiciele Komisji Europejskiej (DG GROWTH, DG RESEARCH i DG CONNECT), którzy zaprezentowali m. in. nowy
ramowy program badawczy Horizon Europe oraz nową dyrektywę o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym.
Dyrektywa została zatwierdzona przez Radę Europejska 19 kwietnia 2019 r. i będzie wymagała dostosowania do systemów prawnych państw
członkowskich.
Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń z promocji tematyki IP między ambasadorami (np. przy współpracy z klastrami
(Francja) czy realizacji innych projektów międzynarodowych (Grecja) lub inicjatyw (Turcja).
W programie spotkania było zwiedzanie siedziby Parlamentu Europejskiego (galeria publiczna i sala obrad plenarnych). W spotkaniu wzięło udział 36 uczestników.
Nowa strona internetowa: www.iprhelpdesk.eu
Nowe publikacje (do pobrania ze strony):

KK
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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

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości patronem
V Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów
Nauk o Życiu BioOpen
W dniach 30-31 maja 2019 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk
o Życiu BioOpen, którą Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości objęła Patronatem Honorowym.
W pierwszym dniu konferencji wykład plenarny na temat „Geny, czas i światło. Rzecz o zaburzeniach rytmu okołodobowego w chorobach
nowotworowych” wygłosiła dr hab. Edyta Reszka, prof. Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. W sesji „Mikrobiologia i Immunologia” wykład na temat „Endorfiny halofitów: różnorodność, funkcje i zastosowanie” przedstawiła prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz z
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W sesji „Biotechnologia i inżynieria genetyczna” wykład na temat „CRISPR/Cas9 – rewolucyjna metoda edycji genów i genomów (nadzieje, obawy, dylematy i zagrożenia)” przedstawił prof. dr hab. n. biol. Adam Jaworski, emerytowany prof. zw. Uniwersytetu Łódzkiego.
Swoje prace również przedstawili doktoranci z Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego, Karlsruhe Institute
of Technology (Niemcy), Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Gdańskiego.
Przedstawiciel Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentował kampanię Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA)
Promocja zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy – niebezpieczne substancje pod kontrolą.
W drugim dniu konferencji w sesji „Biologia molekularna i medyczna” temat „Cele terapeutyczne i glioblastoma” omówiła dr hab. Monika
Szeliga z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie. A w sesji „Ekologia i ochrona roślin”
wykład na temat „Długofalowe badania poziomu zanieczyszczeń środowiska z wykorzystaniem bioindykacyjnych właściwości organizmów
żywych” miała prof. dr hab. Barbara Godzik Zakład Ekologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie.
Prace w ww. sesjach przedstawili doktoranci z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Gdańskiego.
Uczestnicy oraz goście konferencji mieli możliwość obejrzenia plakatów związanych z tematyką sesji konferencyjnych oraz plakatów
z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy Promocja zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy – niebezpieczne substancje pod kontrolą.
Streszczenie wykładów plenarnych, prac doktorskich oraz opis posterów zaprezentowanych podczas sesji plakatowych przedstawiono
w publikacji V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu. Księga abstraktów pod red. Beaty Koźniewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019. Do zapoznania się z publikacją zapraszamy do Biblioteki Fundacji. Publikacja dostępna również jako
e-book.
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Brexit - zmiany na rynku chemikaliów
Wielka Brytania wkrótce przestanie być Państwem członkowskim Unii Europejskiej, co pociągnie zmiany w obrocie substancjami
chemicznymi. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy są partnerami Zjednoczonego Królestwa powinni się przygotować do zmian. Co powinien wiedzieć przedsiębiorca chemikaliów by dobrze przygotować się do brexitu znajdą Państwo w artykule poniżej.
Oficjalny termin wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE ustalony był na 29-30 marca 2019, ale to na prośbę premier Theresy May został
przesunięty. Europejska Agencja Chemikaliów zaleca jednak firmom kontynuowanie przygotowań do brexitu.
Wielka Brytania ma swój znaczący udział w rejestracji substancji. Około 11 656 rejestrujących z 1 680 firm z Wielkiej Brytanii zarejestrowało około 5 623 substancji. Lista substancji zarejestrowanych wyłącznie przez firmy brytyjskie, jest dostępna na stronie internetowej ECHA.
Po dacie wycofania się Wielkiej Brytanii, państwo to nie będzie już państwem członkowskim UE, a zatem firmy brytyjskie nie będą miały
obowiązku rejestracji i innych zobowiązań wynikających z rozporządzeń: REACH, CLP, BPR, PIC.
Artykuł 3 REACH stanowi, że rejestrujący muszą mieć siedzibę na terytorium Wspólnoty. Zjednoczone Królestwo nie będzie już państwem członkowskim Wspólnoty. W związku z tym każdy rejestrujący z siedzibą w Wielkiej Brytanii nie może już być rejestrującym. Według
unijnego rozporządzenia REACH każda rejestracja dokonana przez takiego rejestrującego będzie zatem uważana za nieistniejącą, ponieważ
Wielka Brytania będzie poza obszarem UE/EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).
Przestaną również obowiązywać prawne zobowiązania wobec ECHA jako odpowiedniej Agencji regulacyjnej. Jeżeli Wielka Brytania:
 była producentem lub formulatorem w Państwa łańcuchu dostaw, to można wyznaczyć wyłącznego przedstawiciela w UE/EOG lub
firma brytyjska może przenieść swoją działalność produkcyjną na terytorium Wspólnoty;
 była importerem Państwa substancji, należy przenieść obowiązki importera na inną firmę będącą na terytorium Wspólnoty.
W przypadku, gdy wyłącznym przedstawicielem (OR) była firma brytyjska należy wyznaczyć nowego wyłącznego przedstawiciela, gdyż
zgodnie z artykułem 8 rozporządzenia REACH, OR może być tylko firma lub osoba prawna mająca swoją siedzibę na terytorium Wspólnoty.
Jeśli dalszy użytkownik w jednym z krajów UE-27 / EOG polega na zezwoleniach udzielonych firmie z siedzibą w Wielkiej Brytanii, musi
upewnić się, że istnieje inny dostawca UE-27 / EOG z ważnym zezwoleniem.
Przedsiębiorstwa UE-27 będą również musiały zgłaszać swój wywóz substancji niebezpiecznych, regulowany rozporządzeniem PIC podczas wywozu do Wielkiej Brytanii, za pomocą narzędzia ePIC. Powiadomienie o wywozie w ePIC należy przedłożyć 35 dni przed wywozem.
Firmy z siedzibą w UE-27 / EOG będą również musiały przygotować się do wprowadzenia substancji na rynek brytyjski, co będzie podlegać
prawu brytyjskiemu. Firmy z siedzibą w Polsce, będą musiały stanąć przed nowymi i różnymi zasadami dotyczącymi importu i stosowania
substancji chemicznych w Wielkiej Brytanii.
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Począwszy od daty wycofania się, Zjednoczone Królestwo nie będzie już zobowiązane do utrzymywania krajowego centrum informacyjnego w celu udzielania porad i pomocy w sprawach regulowanych przepisami UE: CLP, BPR lub REACH. Zaleca się sprawdzenie, czy mimo to
zostaną udzielone porady, można także zwrócić się do stowarzyszeń branżowych w Wielkiej Brytanii.
ECHA otworzyła tzw. „okno brexitu” w REACH-IT aby umożliwić brytyjskim firmom dokonanie zmian i przeniesienie rejestracji
REACH. Jeśli nie zostanie wyznaczony wyłączny przedstawiciel, importerzy z UE-27 / EOG będą musieli złożyć własne rejestracje. Na przykład Polska firma kupująca substancję chemiczną zarejestrowaną przez brytyjskiego dostawcę musiałaby zarejestrować substancję zgodnie
z REACH jako importer lub znaleźć alternatywnego dostawcę. Jeżeli wiodącym rejestrującym jest firma brytyjska rejestrujący muszą wyznaczyć nowego wiodącego rejestrującego i przenieść rolę wiodącego rejestrującego na jednostkę UE-27/EOG przed datą wycofania Wielkiej
Brytanii.
Zezwolenia udzielone dostawcom brytyjskim również utracą skutek prawny w związku z wycofaniem się Wielkiej Brytanii z UE. Producenci z Wielkiej Brytanii, formulatorzy lub wyłączni przedstawiciele mogą przenosić swoje zezwolenia na wyłącznego przedstawiciela z siedzibą w UE-27 / EOG. Jednak w przypadku braku dostawcy posiadającego ważne zezwolenie REACH, dalsi użytkownicy z Polski będą sami
musieli ubiegać się o zezwolenie, jeżeli będą chcieli nadal stosować daną substancję.
Przed wycofaniem się Zjednoczonego Królestwa z UE należy ustanowić porozumienie umowne dotyczące wyznaczenia wyłącznego przedstawiciela. Po pomyślnym przeniesieniu rejestracji do UE, polegającej na zmianie osobowości prawnej należy uaktualnić dokumentację rejestracyjna zgodnie z artykułem 22 REACH i wnieść stosowne opłaty.
Liczba rejestracji, dla których zainicjowano przeniesienie do państw członkowskich UE, wzrasta i przekroczyła 4 800 rejestracji. Przedsiębiorstwa muszą podejmować własne decyzje biznesowe dotyczące czasu rozpoczęcia zmian. Jeżeli Wielka Brytana po opuszczeniu UE będzie
chciała wprowadzać swoje produkty na rynek europejski powinny być one zgodne z rozporządzeniem CLP czyli odpowiednio sklasyfikowane
i oznakowane. Firmy brytyjskie po wyjściu z UE nie będą miały już obowiązku zgłaszania substancji do wykazu C&L - będzie tego musiała
dokonać firma importująca w UE.
Reasumując, brexit niesie zmiany prawne z którymi muszą się zmierzyć brytyjscy i unijni przedsiębiorcy i dostosować się do nowej rzeczywistości.
Autor: dr E. Rozpończyk-Jasińska, Konsultant ds. REACH i CLP
Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP Ministerstwa Technologii i Przedsiębiorczości, www.reach-info.pl

1

https://echa.europa.eu/pl/registration-statistics-infograph
REACH - Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń
w zakresie chemikaliów,
CLP - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
BPR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych,
PIC - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów.
2
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INFORMACJE DOTYCZĄCE
PROGRAMÓW
BADAWCZYCH/RAMOWYCH
Budżet programu Horyzont 2020
na 2020 r.
Komisja Europejska ogłosiła plan budżetowy programu Horyzont 2020 na przyszły rok. Przedstawiła w nim, na co przeznacza ostatnią
transzę (11 mld euro) programu finansowania badań naukowych i innowacji w ostatnim roku H2020.
Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/info/news/commission-invest-eu11-billion-new-solutions-societal-challenges-and-drive-innovation-led-sustainable-growth2019-jul-02_en

Program Pracy w obszarze Bezpieczeństwo żywnościowe,
zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz
i wód śródlądowych oraz biogospodarka
Komisja Europejska opublikowała roboczą wersję Programu Pracy w obszarze Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo
i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka. Można zapoznać się z zakresem merytorycznym poszczególnych tematów,
planowanym budżetem i terminami konkursów.
Konkurs

Liczba tematów

Planowany budżet

Zrównoważone bezpieczeństwo żywnościowe (SFS – Sustainable Food Security)

14

173,0 mln euro

Niebieski wzrost (BG – Blue Growth)

3

52,0 mln euro

Odnowa obszarów wiejskich (RUR – Rural Renaissance)

8

88,0 mln euro

Żywność i zasoby naturalne (FNR – Food and Natural Resources)

18

208,7 mln euro

Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków: 15 października 2019 r.
Planowany termin zamknięcia naboru wniosków do tematów jednoetapowych oraz pierwszego etapu tematów dwuetapowych: 22 stycznia 2020 r.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/food_h2020_wp_2018-2020_draft.pdf
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Europejski Ranking Innowacyjności
Komisja Europejska przedstawiła w czerwcu Europejski Ranking Innowacyjności i Ranking Innowacyjności Regionów za 2019 r.
Europejski Ranking Innowacyjności prezentuje analizę porównawczą w dziedzinie innowacji w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
(Islandia, Macedonia, Norwegia, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina oraz Izrael). Ocenia mocne i słabe strony krajowych systemów innowacji
i pomaga krajom zidentyfikować obszary, które wymagają poprawy. Porównuje także wyniki UE w skali światowej, z niektórymi jej głównymi
konkurentami ekonomicznymi (Australia, kraje rozwijające się BRICS - Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA, Kanada, Japonia, Korea Południowa i Stany Zjednoczone).
Z raportu wynika, że w porównaniu do ubiegłego roku innowacje poprawiły się w 24 krajach UE, a tempo wzrostu w krajach o słabszych
wynikach przyspieszyło. Od 2011 r. średnia wydajność innowacji w UE wzrosła o 8,8 punktów procentowych. Unia Europejska wyprzedziła
Stany Zjednoczone, przegrywa jednak z Japonią i Koreą Południową. Wydajność innowacji wzrosła w UE i prawie wszystkich państwach
członkowskich.
W oparciu o uzyskane rezultaty państwa Unii Europejskiej podzielono na 4 grupy: liderzy innowacji, silni innowatorzy, umiarkowani innowatorzy i słabi innowatorzy. Liderem innowacji jest Szwecja, na kolejnych miejscach Finlandia, Dania i Holandia. Polska jest w grupie umiarkowanych innowatorów.
Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl
https://www.kpk.gov.pl/?p=48655

Uzupełnieniem Europejskiego Rankingu Innowacyjności jest Ranking Innowacyjności Regionów (Regional Innovation Scoreboard).
Przedstawia ocenę porównawczą w zakresie systemów innowacji w 238 regionach 23 państw członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii,
Serbii i Szwajcarii oraz Cypru, Estonii, Łotwy, Luksemburga i Malty na poziomie krajowym.
Regiony Europy sklasyfikowano do następujących grup:
 regionalni liderzy innowacji (regional Innovation Leaders, 38 regionów),
 regionalni silni innowatorzy (regional Strong Innovators, 73 regiony),
 regionalni umiarkowani innowatorzy (regional Moderate Innovators, 98 regionów)
 regionalni słabi innowatorzy (regional Modest Innovators, 29 regionów).
Najbardziej innowacyjnym regionem w Europie jest Zürich, tuż przed regionem Ticino (Szwajcaria). Na
trzecim miejscu uplasował się Region Helsinki-Uusimaa (Finlandia), który jest jednocześnie najbardziej innowacyjny w Unii Europejskiej. Czwarte miejsce zajmuje Sztokholm (Szwecja), a piąte Hovedstaden (Dania).
Wśród polskich regionów najlepszy wynik uzyskał region warszawski stołeczny (Moderate + Innovator). Region łódzki oceniono jako Moderate – Innovator.
Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_pl

Moderate +

Moderate -

Modest +

Modest

Źródła:
http://ec.europa.eu
http://www.kpk.gov.pl
MKS
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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.

BRDE20180504002

Niemiecka firma założona w 2017 r. prowadzi działalność w zakresie rozwoju, produkcji
i sprzedaży produktów marek własnych, głównie akcesoriów samochodowych sprzedawanych
na platformach internetowych. Firma rozszerza swoją ofertę i poszukuje producentów osłon
przeciwsłonecznych w ramach umowy produkcyjnej.

2.

BRTR20180426001

Turecki producent modeli anatomicznych i fantomów poszukuje partnera biznesowego do zaprojektowania i wykonania form wtryskowych do zastosowania w formowaniu rotacyjnym,
zgodnie z umową produkcyjną.

3.

BRRO20180627001

Rumuńska firma, specjalizująca się w sprzedaży kwiatów, innych roślin oraz kompozycji
kwiatowych poszukuje partnerów biznesowych - producentów i dystrybutorów kwiatów oraz
innych roślin.

4.

BOFR20180523002

Francuska firma z sektora MSP oferująca zestaw 3 przyjaznych dla środowiska, bezpiecznych,
uzupełniających się produktów, uniemożliwiających gryzoniom dostawanie się do instalacji
przemysłowych, poszukuje agentów handlowych, dystrybutorów i sprzedawców.

5.

BOUK20180613001

Brytyjska firma rodzinna produkuje akrylowe gabloty wystawiennicze, produkty z zakresu
oznakowania i wyposażenia punktów sprzedaży (POS, point of sale). Firma poszukuje dystrybutorów. Jej produkty są używane w sklepach, salonach wystawowych, centrach handlowych,
hotelach, kawiarniach, miejscach wypoczynku, barach i klubach.

6.

BOVN20180612001

Wietnamska firma poszukuje europejskich sprzedawców, dystrybutorów i importerów zajmujących się handlem meblami, wyposażeniem wnętrz i tekstyliami domowymi. Firma oferuje
szeroką gamę ręcznie produkowanych wyrobów do domu, ogrodu i biura, zrobionych z bambusa, rattanu, trawy morskiej i hiacynta morskiego. Firma posiada doświadczenie w eksporcie
swoich towarów do USA i Australii.

7.

BOHU20180628001

Węgierska firma opracowała łyżkę do usuwania kleszczy, która jest już sprzedawana w węgierskich aptekach, sklepach weterynaryjnych i na stacjach benzynowych. Urządzenie może
usunąć dorosłego kleszcza ze skóry ludzi i zwierząt bez ściskania ciała kleszcza. Firma poszukuje partnerów, dystrybutorów, którzy są zainteresowani zakupem i dystrybucją produktu.

8.

BOBR20180521002

Brazylijska firma, założona w 1968 roku, zlokalizowana w stanie Ceará, doświadczony producent i eksporter hamaków, poszukuje pośredników handlowych lub firm doświadczonych
w handlu wyrobami tekstylnymi, aby zawrzeć umowy agencji handlowych lub usług dystrybucyjnych.

9.

BOBA20180530001

Grupa hoteli z Bośni i Hercegowiny szuka partnerów - m.in. agencji i organizatorów wycieczek - zainteresowanych współpracą opierającą się na wysyłaniu turystów i / lub grup turystów
na zasadzie prowizji w ramach umowy o świadczenie usług.

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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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.

Prezentujemy premierowy numer polskiej
edycji magazynu MIT Sloan Management
Review, polski odpowiednik amerykańskiego
magazynu wydawanego od 1959 r. i należącego do rodziny wydawnictw Massachusetts
Institute of Technology, jednej z najważniejszych uczelni technicznych na świecie.
Magazyn dla przedsiębiorców, naukowców oraz miłośników innowacji, będzie cennym źródłem informacji na temat najnowszych
rozwiązań w zakresie wykorzystania nowych
technologii w biznesie. W każdym numerze
znajdą się artykuły zaczerpnięte z amerykańskiego oryginału wzbogacone przykładami
polskich rozwiązań innowacyjnych.
Wydawca duży nacisk położył na zagadnienia takie jak: wykorzystanie technologii
informacyjnych, sztucznej inteligencji, sieci
społecznościowych w marketingu czy blockchain. To tylko niektóre z zagadnień poruszanych na łamach magazynu.
Oprócz artykułów, czytelnicy będą mieli
okazję poznać opinie przedstawicieli świata
biznesu na temat warunków prowadzenia działalności innowacyjnej oraz czekających ich
wyzwań związanych z wdrażaniem nowych
technologii.
W premierowym numerze m.in.:
Jak myślenie projektowe usprawniło obsługę
klientów - na przykładzie First Data Polska,
Cezary Orliński, Olga Małecka, Katarzyna
Gapińska-Prokopczyk, Dariusz Borowski.
Sztuczna inteligencja tuż za rogiem –
zastosowanie technologii cyfrowych w sieci
Żabka, Tomasz Blicharski.
Jak zarażać ludzi nowymi technologiami, Damen Centola.
Cała prawda o transformacji firmy – czynniki wpływające na sukces procesu, Martin Reeves, Lars Feste, Kevin Whitaker, Fabien Hassan.
Fast czy smart czyli zarządzanie przez cele, Donald Sull, Charles Sull.
ŁK
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