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Z dniem przystąpienia do Unii Europejskiej w funkcjonowaniu polskiej gospodarki nastąpiły istotnie zmiany, które wymusiły wprowadzenie 

nowych rozwiązań wspomagających procesy decyzyjne. Dla zachowania ciągłości obserwacji procesów gospodarczych, polska statystyka pu-

bliczna przeszła wielowątkowy proces przystosowawczy: zmiany podstaw prawnych, wdrożenie nowych klasyfikacji i nomenklatur, nowe źródła 

danych oraz przeliczenia szeregów czasowych wielu zmiennych opisujących zachodzące procesy gospodarcze oraz stan zasobów. 

Wymiana towarowa z zagranicą to jedna z wielu dziedzin, której opis statystyczny wymagał znaczących zmian. 

Na mocy Traktatu o Unii Europejskiej (traktat z Maastricht z 7 lutego 1992 r.) przestały istnieć granice celne pomiędzy Polską a innymi 

krajami członkowskimi. Dotychczasowe źródło danych o wymianie towarowej z zagranicą (Jednolity Dokument Administracyjny SAD) zastąpił 

Intrastat – system statystyki obrotów towarowych pomiędzy krajami członkowskimi UE, którego założeniem jest pozyskiwanie informacji na 

temat obrotów handlowych pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi bezpośrednio od dostawców i odbiorców funkcjonujących 

w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego. Obowiązek dostarczania danych do systemu Intrastat mają wszystkie osoby fizyczne i prawne, 

które są podatnikami podatku od towarów i usług VAT i realizują wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej. Podatnicy VAT zobowiązani 

są przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub nabycia, zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpo-

częcia wykonywania tych czynności. W celu zredukowania obciążeń sprawozdawców, tak szeroko zakrojony system sprawozdawczy został 

ograniczony poprzez wprowadzenie progów statystycznych.  

Próg podstawowy kalkulowany jest osobno dla przewozu i wywozu i określa, od przekroczenia jakiej wartości obrotu podmiot gospodarczy 

jest zobowiązany do składania deklaracji Intrastat, przy czym od 2014 r. ogólna wartość obrotów podmiotów objętych obowiązkiem sprawoz-

dawczym (zobowiązanych do składania deklaracji), nie może być niższa niż 97% wartości ogółem w wywozach i 93% wartości ogółem w przy-

wozach. Próg szczegółowy przeznaczony jest dla dużych podmiotów, które po jego przekroczeniu muszą wypełnić deklarację Intrastat w pełnej 

szczegółowości. Zaznaczyć należy, że podmioty te realizują ponad 70% ogólnej wartości obrotu z krajami unijnymi. 

Wyznaczone progi odciążają sprawozdawców i upraszczają system, natomiast dla określenia skali obrotów w wymianie towarowej, wartość 

obrotów towarowych podmiotów, które są zwolnione z deklarowania danych, jest szacowana i dodawana do obrotów zgłaszanych. 

Dane statystyczne dowodzą, że już w latach poprzedzających wstąpienie Polski do UE oraz w roku akcesji, Wspólnota była największym 

partnerem handlowym Polski. Udział eksportu z krajami UE w ogólnej wartości eksportu Polski kształtował się na poziomie ok. 80%, a importu 

nieco poniżej 70%. W roku 2004 odnotowano niewielki spadek udziału obrotów z Unią Europejską, wynikający prawdopodobnie z obawy przed 

akcesją. Zatem pierwsze miesiące członkostwa Polski w UE charakteryzowały się zahamowaniem aktywności polskich podmiotów na rynkach 

europejskich. 

W kolejnych latach wartość obrotów Polski z Unią Europejską charakteryzowała się wyraźną tendencją wzrostową. 

 

Wykres 1. Wskaźnik obrotów handlu zagranicznegoa Polski z UE (w mln EUR) 

 
a Suma eksportu i importu określana jako obroty handlu zagranicznego. 

Źródło: Handel zagraniczny. Polska w Unii Europejskiej, GUS 

Anna Jaeschke 
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Od początku obecności Polski w Unii Europejskiej wartość obrotów z krajami członkowskimi wzrastała systematycznie. Załamanie trendu 

miało miejsce w 2009 r. Przejściowy spadek obrotów tłumaczony jest zjawiskiem kumulacji kryzysu gospodarczego z lat 2007-2013, występują-

cego z różnym nasileniem i w różnych okresach w poszczególnych krajach UE.  

Rozpatrując udział poszczególnych krajów europejskich w wartości obrotów w handlu zagranicznym Polski, wyraźnie dostrzec można, że 

najbardziej znaczącym partnerem handlowym Polski są Niemcy. Udział ich obrotów zarówno w eksporcie, jak i imporcie, znacznie przekracza 

30% wartości obrotów Polski z Unią Europejską. 

Ważnymi krajami docelowymi polskiego eksportu są: Czechy (8,0% eksportu Polski do krajów UE), Wielka Brytania (8,0%), Francja 

(7,0%), Włochy (6,1%) i Holandia (5,5%). Na dalszych pozycjach plasują się: Szwecja, Węgry, Belgia, Austria, Dania, Hiszpania, Słowacja 

i Rumunia. Na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie wzrasta udział eksportu do Czech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Słowacji, natomiast spadają 

obroty z Włochami, Węgrami, Danią, Austrią i Belgią. Udział Niemiec w ogólnej wartości eksportu Polski do UE nieco obniżył się  

(o 2,1 p. proc.), ale nadal przekracza 30%. 

Największa część polskiego importu z UE pochodzi z Niemiec (38,2%), Włoch (8,8%), Francji (6,4%), Holandii (6,3%), Czech (6,0%), 

Belgii (4,2%) i Wielkiej Brytanii (4,0%). W ostatnich latach wśród importerów wzrasta znaczenie Hiszpanii, Holandii i Irlandii. W porównaniu z 

2005 r. spadła pozycja Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii. 

 

Wykres 2. Struktura eksportu i importu Polski w 2017 r. (UE=100)  

 

         EKSPORT         IMPORT 

                          
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Handel zagraniczny. Polska w Unii Europejskiej, GUS 

 

Podstawą wyodrębnienia rodzajów towarów będących przedmiotem wymiany między krajami UE jest Nomenklatura Scalona CN. Klasyfi-

kacja ta bazuje na 6-cyfrowym Zharmonizowanym Systemie Oznaczania i Kodowania Towarów HS. Zgodnie z tą klasyfikacją przedmiotem 

eksportu z Polski do krajów unijnych najczęściej są maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny, stanowiąc prawie ¼ ogólnej 

wartości eksportu na rynek Wspólnoty. Na dalszych miejscach plasują się: sprzęt transportowy –13,7%, metale nieszlachetne i artykuły z tych 

metali – 10,2%, artykuły przemysłowe różne (meble, prefabrykaty budynków, zabawki, itp.) – 8,1%, tworzywa sztuczne i kauczuk – 7,2%, 

produkty przemysłu chemicznego – 6,8%, zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego – 4,6% oraz materiały i artykuły włókiennicze – 

4,0%. 

Najwyższy udział w imporcie z krajów Wspólnoty, podobnie jak w przypadku eksportu, mają maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny 

i elektrotechniczny – 21,9%, sprzęt transportowy – 13,9% oraz  metale nieszlachetne i wyroby z nich – 12,9%. Ważne miejsce zajmują również 

towary sklasyfikowane jako produkty przemysłu chemicznego – 12,2%, tworzywa sztuczne i kauczuk – 10,2%, przetwory spożywcze – 4,4%, 

ścier drzewny, papier, tektura i artykuły z nich – 4,0%, zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego – 3,3%, materiały i artykuły włó-

kiennicze, a także produkty pochodzenia roślinnego i produkty mineralne – po 2,6%. 

Do prezentowania danych z dziedziny handlu zagranicznego wykorzystywana jest również Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja 

Handlu (SITC), wydana przez Departament Statystyki ONZ w 1950 r. i w kolejnych latach aktualizowana. Obecnie obowiązuje wersja 4., która 

weszła w życie w 2007 r. 

Zgodnie z 4. rewizją klasyfikacji SITC eksport z Polski do innych krajów Wspólnoty jest zdominowany przez maszyny, urządzenia i sprzęt 

transportowy (36,0% ogólnej wartości eksportu). Pozostałe sekcje towarów w strukturze wartości eksportu to: towary przemysłowe sklasyfiko-

wane głównie według surowca – 18,9%, różne wyroby przemysłowe – 18,1%, żywność i zwierzęta żywe – 11,0%, chemikalia i produkty po-

krewne – 9,0%, paliwa mineralne, smary i materiały pochodne – 2,6%, napoje i tytoń – 2,0%, surowce niejadalne z wyjątkiem paliw – 2,1%, 

oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne – 0,2%. Zwraca uwagę fakt, że od momentu akcesji Polski do UE, w strukturze eksportu wzrósł udział 

różnych wyrobów przemysłowych oraz chemikaliów i produktów pokrewnych. 

W imporcie do Polski w ramach obrotów wewnętrznych Unii Europejskiej, najwyższy udział ma sekcja SITC Maszyny, urządzenia i sprzęt 

transportowy – 35,0% ogólnej wartości importu, towary przemysłowe sklasyfikowane głównie według surowca – 21,1% oraz chemikalia i pro-

dukty pokrewne – 18,7%. Różne wyroby przemysłowe stanowią 9,5% importu, żywność i zwierzęta żywe – 8,8%, surowce niejadalne z wyjąt-

WYMIANA TOWAROWA POLSKI  Z UNIĄ EUROPEJSKĄ  
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kiem paliw – 2,8%, a paliwa mineralne, smary i materiały pochodne – 2,3%. Towary sklasyfikowane w pozostałych sekcjach nie przekraczają 

1% importu. 

Dane charakteryzujące wysokość obrotów w handlu zagranicznym wykorzystywane są również do konstrukcji rachunków narodowych. 

W tym celu stosuje się kolejną klasyfikację – Klasyfikację Towarową Handlu Zagranicznego według Głównych Kategorii Ekonomicznych 

(BEC), grupującą dane pod kątem kierunku wykorzystania eksportu i importu. 

W strukturze eksportu, według tej klasyfikacji, dominuje zużycie bezpośrednie (48,2%), kolejne pozycje zajmują towary konsumpcyjne 

(39,3%), a dobra inwestycyjne stanowią 12,5% ogólnej wartości eksportu na rynek unijny. W porównaniu z 2005 r. udział towarów konsump-

cyjnych w strukturze eksportu wzrósł o 4,5 p. proc., a dóbr inwestycyjnych o 3,5 p. proc. 

Dominującymi kategoriami ekonomicznymi importu według BEC są zużycie bezpośrednie – 60,1% oraz towary konsumpcyjne – 25,9%. 

Udział towarów konsumpcyjnych rósł systematycznie w kolejnych latach i w stosunku do roku 2005 był wyższy o 6,5 p. proc. 

Więcej informacji o obrotach Polski na rynku europejskim oraz o wymianie towarowej z poszczególnymi krajami członkowskimi znaleźć 

można w publikacji Głównego Urzędu Statystycznego Handel zagraniczny. Polska w Unii Europejskiej https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/

ceny-handel/handel/handel-zagraniczny-polska-w-unii-europejskiej,6,12.html.  

 

Autor: Anna Jaeschke 
Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych  

Urząd Statystyczny w Łodzi 

WYMIANA TOWAROWA POLSKI  Z UNIĄ EUROPEJSKĄ 

 

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  

 Pro bono 
Dyżury adwokatów w Fundacji! 

 

PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE 

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi zaprasza przedsiębiorców do korzystania  

z konsultacji radcy prawnego w siedzibie Fundacji. 

Konsultacje bezpłatne po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznie 42 630 36 67  

lub mailem na adres fundacja@frp.lodz.pl 

 

Konsultacje radcy prawnego dla przedsiębiorców 

 

KONSULTACJE PRAWNE 
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Dotacje na wdrożenie nowych produktów i usług 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków do działania 3.2.1 Badanie na 

rynek z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie 

za pośrednictwem generatora wniosków do 31 października 2019 r. 

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów polegających na wdrożeniu wyników prac 

badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez firmę samodzielnie, na jej zlecenie lub zakupionych 

z rynku, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów 

(wyrobów lub usług). Projekty powinny wpisywać się w realizację Programu Dostępność Plus i przyczy-

nić się do zaspokojenia specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawonościami (fizycznymi, poznawczymi), przedmiotem projektu powinno być 

wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych mających na celu zniesienie barier występujących w przestrzeni publicznej1.  

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które zamknęły co najmniej 1 rok obrotowy, przynajmniej 

w jednym z trzech ostatnich lat osiągnęły przychody ze sprzedaży powyżej 600 tys. zł (mikro i małe) lub 1 mln zł (średnie firmy) oraz prowa-

dziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe i wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub procesu. 

Wspierane będą bardzo duże projekty o minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych wynoszącej 1 mln zł. Maksymalna wartość kosz-

tów kwalifikowalnych to 50 mln zł. 

Poziom dofinansowania na część inwestycyjną będzie ustalany na podstawie mapy pomocy regionalnej i jest uzależniony od wielkości 

firmy i lokalizacji inwestycji2. 

Dofinansowanie na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi 35% dla średnich przedsiębiorstw oraz 45% dla mikro i małych firm. Usługi 

doradcze mogą zostać dofinansowane w 50%.  

Ze środków dotacji można sfinansować:  

1) zakup robót i materiałów budowlanych, 

2) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, 

3) zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów 

4) zakup nieruchomości 

5) wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych 

przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją, 

6) badania wykonywane na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez 

podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na 

potrzeby związane z realizacją projektu, 

7) zakup materiałów, środków eksploatacyjnych wykorzystanych bezpośrednio do realizacji projektu. 

Oceniana będzie innowacyjność produktu, potencjał rynkowy, obiektywność i weryfikowalność wskaźników, racjonalność wydatków. 

Preferowane będą projekty wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje3, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych 

patentem, zgłoszonych do ochrony patentowej, prawem ochronnym na wzór użytkowy, dotyczących zgłoszonego wzoru użytkowego oraz 

członkostwo w Krajowym Klastrze Kluczowym4. 

Firmy zainteresowane pozyskaniem dofinansowania zapraszamy na konsultacje do ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Roz-

woju Przedsiębiorczości. Specjalizujemy się w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz realizacji i rozliczaniu projektów. 

 

Źródło: 

https://poir.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-dostepnosc-plus#dokumenty 
ŁK 

1 Program Dostępność Plus jest programem rządowym, którego celem jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z przestrzeni fizycznej, cyfrowej, systemów 

informacyjno-komunikacyjnych na równi z innymi osobami. Program przewiduje wsparcie dwutorowo: po pierwsze, poprzez włączenie problematyki  dostępności do polityk  

publicznych oraz po drugie, finansując inwestycje poprawiające dostęp do infrastruktury i przestrzeni publicznej. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/62311/Program 

_Dostepnosc_Plus.pdf (dostęp: 16.10.2019). 
2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 878). 
3 Lista KIS dostępna na stronie: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/krajowe-inteligentne-specjalizacje (dostęp: 26.10.2019). 
4 Lista KKK dostępna na stronie: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/lista-kkk (dostęp: 26.10.2019). 
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Regionalna konferencja BGK  

Biznes. Samorząd. Rozwój regionalny 
Łódź, 1 października 2019 r.  

Bank Gospodarstwa Krajowego z okazji 95-lecia swojej działalności zorganizował w blisko 50 miastach konferencje regionalne. Spotkanie 

w Łodzi miało miejsce w Hotelu Holiday Inn w dniu 1 października 2019 r. BGK jest państwowym bankiem wspierającym rozwój społeczno-

ekonomiczny kraju, w tym przedsiębiorców i samorząd terytorialny. Celem konferencji było przybliżenie uczestnikiem możliwości skorzysta-

nia na poziomie regionalnym z programów rozwojowych wynikających ze Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

W programie konferencji było nagranie wystąpienia Prezesa Rady Ministrów, honorowego patrona wydarzenia. Wykład makroekonomicz-

ny wygłosił dr Wojciech Myślecki, absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz analityk strategii geopolityki. Wojewoda Łódzki prof. Zbigniew 

Rau przedstawił plany i potrzeby inwestycyjne regionu. Eksperci BGK omówili metody finansowania projektów inwestycyjnych poprzez part-

nerstwo publiczno-prywatne (PPP) oraz program Dostępność Plus oraz inne programy społeczne. 

Szczegóły wydarzenia znajdują się na stronie http://www.regionalnekonferencje.bgk.pl 
KK 

Zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w PPK 

6 czerwca 2019 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, 

ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U.2019 poz.1074) Najważniejszą zmianą, 

która wprowadza ta nowelizacja jest zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w PPK. 

Zniesienie 30-krotności składek ZUS zostało zapisane w projekcie budżetu na 2020 r.  

Obecnie roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może w roku kalendarzowym przekroczyć trzydzie-

stokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Kwota rocznego 

ograniczenia w 2019 roku  to 142 950 zł. Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych stosuje się zarówno do osób 

podlegających ubezpieczeniom obowiązkowo, jak i dobrowolnie. Nie ma ono natomiast zastosowania przy ustalaniu podstawy wymiaru skła-

dek na ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przekro-

czenie rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych wymusza zaprzestanie obliczania i przekazywania składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe.  

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, ubezpieczony jest zobowiązany zawiadomić wszystkich płatników składek o przekroczeniu 

kwoty rocznej podstawy wymiaru składek.  

 

Podstawa prawna: 

 

Dz.U.2019 poz.1074 Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe. 

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303, 730, 1495 i 1553) ogłoszono 

dnia 18 lutego 2019 r. tekst jednolity. 

Biuletyn Informacji Publicznej –projekt ustawy budżetowej na rok 2020 nr UD 499. 

 
GZ 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 



9 

 

Pierwszy raz skontaktowałam się z firmą FIORE przy organizacji spotkania krajowego sieci Enterprise Europe Network w maju 2019 r. 

Szukałam wsparcia w firmach z regionu łódzkiego, które w swojej ofercie posiadają produkty będące rozpoznawalnymi markami, wizytówka-

mi regionu. Z uwagi na historię Łodzi związaną z przemysłem włókienniczym pierwsze moje myśli skierowały się ku firmom z tej branży. Idąc 

ulicą Kopernika nagle zauważyłam duży bilbord reklamujący rajstopy. I takim oto sposobem trafiłam do firmy FIORE. Moja ciekawość wyni-

kała nie tylko z potrzeby dotarcia do firmy ale również jako kobieta, byłam ciekawa jak oni to robią, że każda kobieta może znaleźć dla siebie 

odrobinę francuskiego szyku i włoskiego seksapilu w Łodzi. 

Firma z radością odpowiedziała na naszą prośbę i ufundowała piękne rajstopy dla naszych gości konferencji. Kobiety były zachwycone! 

 

to firma, która jest jednym z czołowych producentów wyrobów pończoszniczych, 

powstała w 1998 r. w wyniku połączenia dwóch firm: G&K i Madame Chic. Obie 

firmy działały na rynku od 1983 r. Firma oferuje wyroby pończosznicze najwyższej 

jakości w przystępnej cenie, ma bogatą ofertę wzorniczą. W pełni zautomatyzowany, 

elektronicznie kontrolowany proces technologiczny pozwala na osiągnięcie wysokiej 

jakości oferty handlowej. Na sukces firmy pracuje obecnie ok. 130 osób – projektantów, technologów – na stale unowocześnianym parku ma-

szynowym. 

Firma posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w zakresie przygotowania produkcji, zaopatrzenia, marketingu oraz 

sprzedaży. FIORE jest również posiadaczem certyfikatów zgodności w systemie GOST-R wymaganych na rynku rosyjskim oraz certyfikatu 

Oeko-Tex Standard 100. 

FIORE jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm branży pończoszniczej w Polsce. Oprócz licznych nagród, które firma 

otrzymuje co roku za swoje produkty, pozyskała również szereg dotacji w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, które przezna-

czono na poszerzenie i unowocześnienie parku maszynowego, oferty produkcyjnej oraz internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Firma obecnie 

wdraża nowy model biznesowy, celem którego było rozpoczęcie działalności na rynkach amerykańskim oraz chińskim.  

Sięgając pamięcią, współpraca ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości z firmą FIORE zaczęła się 

w 2010 r. Pierwszym jej etapem była analiza informacji o firmie (m.in. zatrudnienie, infrastruktura, park maszynowy, szczegółowy zakres dzia-

łalności firmy, udziały w projektach, współpracy w zakresie B+R), na podstawie których dokonano ocenę potencjału technologicznego firmy 

oraz jej potrzeb. Wiele zaproponowanych przez konsultantów Fundacji rozwiązań zostało wykorzystanych w działalności firmy, co przyczyniło 

się do jej stałego rozwoju do dzisiaj. 

W czerwcu 2019 r. na spotkaniu z przedstawicielami FIORE zbadaliśmy potrzeby firmy, jej najbliższe priorytety i kierunki rozwoju. Obec-

nie firma jest ukierunkowana na rozszerzenie grona klientów oraz wejście na rynki w Kazachstanie, Stanach Zjednoczonych, Turcji, Arabii 

Saudyjskiej, Chinach i Wietnamie. Firma jest zainteresowana ciągłym rozwojem w zakresie ochrony środowiska. Mieliśmy możliwość prze-

prowadzić business review, czyli pogłębioną ocenę obecnej sytuacji przedsiębiorstwa. W raporcie wskazaliśmy kilka rekomendacji, które mogą 

przyczynić się do wzmocnienia firmy i jej pozycji konkurencyjnej.  

Dalszym krokiem naszej współpracy będzie przeprowadzenie analizy konkurencyjnej firmy w zakresie zarządzania innowacjami metodą 

IMP3rove, przygotowanie planu wdrożenia innowacji, organizacji seminariów promujących zdrowie i bezpieczeństwo w pracy oraz przygoto-

wanie i zamieszczenie profilu / oferty handlowej FIORE dla rynków zagranicznych w bazie sieci Enterprise Europe Network. 

 

 
Oprac. Alina Krukouskaya 

konsultant EEN 

SUKCESY PRZEDSIĘBIORCÓW 
Z ŁÓDZKIEGO  
Historie naszych klientów 

Łódzkie rajstopy podbijają świat  
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SUKCESY PRZEDSIĘBIORCÓW Z ŁÓDZKIEGO  

Nagrody Gospodarcze Województwa Łódzkiego  

Biznes na PLUS wręczone 

Pierwszy dzień Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 

2019 zakończył się uroczystą galą i pokazem mody Teresy Kopias – 

producentki odzieży damskiej z województwa łódzkiego – przedstawieni 

zostali laureaci Nagród Gospodarczych Województwa Łódzkiego Biznes na 
PLUS. W poszczególnych kategoriach odebrali je: 

 

Łódzkie - projekt przyszłości (za skuteczne wykorzystywanie  

pieniędzy unijnych) 

 

 Kodegenix Sp. z o.o. z Koluszek – za projekt „Opracowanie 

innowacyjnej technologii modelowania oraz automatyzacji kon-

figuracji infrastruktury ICT” 

 

Nominowani: 

 ZPOW AGROS NOVA Sp. z o.o. Sp.k. z Łowicza za projekt 

„Opracowanie innowacyjnych metod wytwarzania przetworów 

pomidorowych w oparciu o naturalne składniki” 

 Gorsenia Sp. z o.o. z Łodzi - za projekt „Prace badawczo rozwojowe nad idealnym strojem treningowym dla tancerek” 

 

Eksportowy Produkt Roku 

 

 Neonica Polska sp. z o.o. z Łodzi – producent profesjonalnych taśm ledowych 

 

Nominowani: 

 PPHU CORIN SP. J. B. I M. Hanczka z Pabianic – Biustonosz typu spacer – model Virginia 17871 

 Many Mornings s.c. z Aleksandrowa Łódzkiego – Kolorowe skarpetki nie do pary. 

 

Łódzkie – Edukacja dla Biznesu 

 

 Delia Cosmetics sp. z o.o. ze Rzgowa – producent kosmetyków 

 

Nominowani: 

 Veolia Energia Łódź 

 GLOBCOLOR Sp. z o.o. Sp.k. z Aleksandrowa Łódzkiego 

 

Firmą Roku ogłoszono spółkę Firma Bracia Urbanek. Sp. J. z Łowicza – producenta wysokiej jakości naturalnych przetworów owocowo-

warzywnych. 

 

Nominowani: 

 Kultowy Browar Staropolski  Sp. z o.o. ze Zduńskiej Woli  

 Polanik Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Nagrodę Publiczności „Świadomi w biznesie” odebrała firma modowa De La Fotta z Łodzi. 

 

Autorką statuetki jest Pani Magdalena Walczak, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. 

 

Więcej informacji o konkursie na stronie: 

https://biznesnaplus.lodzkie.pl/ 
KK 
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NASZE PROJEKTY 

Na przełomie września i października 2019 r., Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości brała udział w warsztatach w projekcie  

„DIGI-GRENT. Kształtowanie przyszłego pokolenia społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców w dobie globalnej cyfryzacji (Building 

Next–Generation of Globally Responsible Digital Entrepreneurs)”. Warsztaty miały miejsce w filii zamiejscowej Uniwersytetu w Sheffield 

w Salonikach (Grecja). Oprócz przedstawicieli z Polski, w warsztatach brali udział przedstawiciele z pozostałych krajów partnerskich: Grecji, 

Włoch, Hiszpanii. 

Warsztaty obejmowały 4 bloki tematyczne:  

 Podstawy przedsiębiorczości, 

 Przyjazny dla środowiska cyfrowy model biznesowy, 

 Bezpieczeństwo cyfrowe i cyberprzestępczość w przedsiębiorstwie, 

 Zrozumienie wpływu modelu quintuple helix na rozwój odpowiedzialnych cyfrowo przedsiębiorstw. 

Część teoretyczna obejmowała omówienie podstawowych zagadnień związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej 

w oparciu o model cyfrowy. Zaprezentowano sposoby i zalety współpracy przedsiębiorstwa z otoczeniem gospodarczym, narzędzia chroniące 

dane w sieci oraz dobre praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na grupy i mieli za 

zadanie opracowanie biznesplanu przedsięwzięcia opartego na modelu cyfrowym, uwzględniającym zagadnienia poruszane podczas warszta-

tów. Opracowane projekty start-up’ów były prezentowane ostatniego dnia i oceniane przez ekspertów zewnętrznych.  

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała łódzką firmę specjalizującą się w druku w technologii 3D. Jako dobre praktyki wy-

korzystano rozwiązania wdrożone w łódzkich firmach: platformę do tworzenia projektów i kontaktu z klientem oraz system obiegu dokumenta-

cji on-line.   

Każdy z zaprezentowanych projektów uwzględniał: zapotrzebowanie na usługi lub produkty, prezentację technologii, prezentację produktu 

lub usługi, przewagi konkurencyjne, opis rynku docelowego, opis procesu wdrażania produktu lub usługi, założenia strategiczne, plan marke-

tingowy oraz plan finansowy (źródła finansowania, projekcja kosztów i przychodów). Projekty zawierały co najmniej 2 dobre praktyki 

w zakresie digitalizacji oraz 

ochrony środowiska naturalnego.  

Udział w projekcie, a przede 

wszystkim uczestnictwo w warsz-

tatach było doskonałą okazją do 

poznania nowych trendów w za-

rządzaniu bazujących na rozwiąza-

niach cyfrowych. Przedsiębiorcy 

stoją u progu kolejnej wielkiej 

rewolucji przemysłowej określanej 

mianem gospodarki 4.0. Niezależ-

nie od rodzaju prowadzonej dzia-

łalności, cyfryzacja będzie odgry-

wać kluczową rolę w produkcji, 

usługach, edukacji, nauce 

i administracji. Jest podstawą 

inteligentnej automatyzacji, robo-

tyzacji, logistyki i komunikacji. 

Pozwala tworzyć produkty sperso-

nalizowane na niespotykaną dotąd 

skalę. 

 

Warsztaty w projekcie  
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Efekty pracy zostaną zamieszczone na stronie projektu https://digigrent.eu/ w zakładce Virtual Learning Environment. Następne spotkanie 

zaplanowano na marzec 2020 r. w Uniwersytecie w Almerii w Hiszpanii, który jest liderem projektu. 

Wyjazd był doskonałą okazją do odwiedzenia kolebki cywilizacji, zawarcia nowych znajomości, rozwijania umiejętności w zakresie spo-

łecznej odpowiedzialności w dobie cyfryzacji, a także zdolności komunikacyjnych oraz językowych.  

 

Równolegle z warsztatami w dniu 2 października 2019 r. przedstawiciele Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości wzięli udział w spotkaniu 

partnerskim, prowadzonym przez przez SEERC – South East European Research Centre (Grecja). Spotkanie miało miejsce w CITY College w 

Salonikach, filii Uniwersytetu Sheffield. Omówione zostały dotychczasowe działania, wyniki w projekcie oraz zadania zaplanowane na kolejne 

6 miesięcy projektu. Partnerzy dyskutowali o poszczególnych działaniach w projekcie: zestaw narzędzi dla odpowiedzialnych cyfrowo przed-

siębiorstw z uwzględnieniem modelu quintuple helix i sieci otwartych innowacji, opracowanie i wdrażanie innowacyjnego wirtualnego środo-

wiska edukacyjnego. Omówiono również rozpowszechnianie informacji o projekcie wśród interesariuszy. 

Uczestnicy warsztatów i spotkania partnerskiego mieli również okazję uczestniczyć w Europejskim Kongresie The European Triple  

Helix Congress on Responsible Innovation & Entrepreneurship (ETHAC2019) w dniach 30.09-1.10.2019 r. 

 

Więcej informacji o konferencji na stronie https://www.triplehelixcongress.com/  

 

 

 
AK 

NASZE PROJEKTY 
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The European Triple Helix Congress on Responsible  

Innovation and Entrepreneurship (ETHAC 2019) 

Saloniki, 30 września — 1 października 2019 r.  

Międzynarodowe Stowarzyszenie Triple Helix wraz z lokalnym partnerem projektu DIGI-GRENT 

Południowo-wschodnim Europejskim Centrum Badawczym (SEERC) zorganizowało konferencję na-

ukową poświęconą innowacjom i przedsiębiorczości. Miejscem spotkania ponad 150 uczestników  

z 35 krajów był Electra Palace Hotel w Salonikach (Grecja). 

Triple Helix to model ekonomiczny odnoszący się do relacji trzech środowisk: uczelni wyższych/ 

uniwersytetów, przemysłu/przedsiębiorców i sfer rządowych/polityków. W komitecie naukowym kon-

ferencji znaleźli się dwaj naukowcy z Polski: prof. Andrzej Jasiński z Uniwersytetu Warszawskiego 

oraz dr T. Bartosz Kalinowski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas konferencji 

prof. Jasiński wygłosił komunikat nt. 

nauczania o procesie innowacji i nowych 

wyzwaniach dla współczesnych menedże-

rów. W sesjach panelowych wystąpili 

goście z całego świata m. in. z Australii, 

Brazylii, Nigerii i Teheranu. Kluczowi 

mówcy poruszali następujące tematy waż-

ne dla współczesnej gospodarki, m. in. 

wskaźnik synergii Triple Helix i generowanie relacji uniwersytet-przemysł-rząd, 

kształtowanie światowych zasobów zrównoważonej polityki i praktyki przemy-

słowej poprzez nowoczesne badania – USA, Europa i Chiny”, transformacja poli-

tyk UE nt. innowacji i przedsiębiorczości – kluczowe wyzwania od 2020. 

Materiały konferencyjne zebrano w publikacji „Abstract Book”, obejmującej 

wykaz sponsorów, notki biograficzne mówców i moderatorów warsztatów, listę 

członków komitetu naukowego i organizacyjnego, abstrakty akademickie, abs-

trakty wystąpień przedstawicieli przemysłu i polityki oraz indeks nazwisk.   

Jeden z warsztatów drugiego dnia konferencji poświęcony był prezentacji pro-

jektu DIGI-GRENT, realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum z udzia-

łem Uniwersytetu Łódzkiego i Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi. 

Warsztat prowadził dr T. Bartosz Kalinowski, który był również współautorem i 

referentem komunikatu o projekcie prezentowanego w sesji plenarnej. 

 

Więcej informacji o kongresie znajduje się na stronie: 

https://www.triplehelixcongress.com 

Informacje o projekcie DIGI-GRENT: https://digigrent.eu/ 
 

KK 

NASZE PROJEKTY 
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Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczy w międzynarodowym projekcie pt.: Promoting Circular Economy in the Food  
SupplyChain – ‘ProCEedS’ (Promocja „Modelu obiegu zamkniętego w łańcuchu dostaw żywności”).  

Konsorcjum Projektu:  

 Uniwersytet Sheffield (Wielka Brytania) – Lider,  

 Południowo-Wschodnie Europejskie Centrum Badawcze – SEERC – Grecja,  

 Universitá Degli Studi Di Napoli Parthenope – Włochy,  

 Uniwersytet Łódzki – Polska,  

 Regather Co-Operative – Wielka Brytania,  

 Proteg SpA – Włochy,  

 Solagri Soc. Coop. – Włochy,  

 Nefeloudis – Grecja,  

 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi – Polska,  

 Instituto Nacional De Tecnologia Agropecuaria – Argentyna. 

Celem projektu jest upowszechnienie modelu gospodarki w obiegu zamkniętym w łańcuchach dostaw produktów rolno-spożywczych 

w warunkach wolnego rynku.  

W dniach 17-18.09.2019 r. w Neapolu (Włochy) odbyło się spotkanie partnerskie inaugurujące Projekt. Organizatorem był lider Konsor-

cjum – Uniwersytet Sheffield we współpracy z Universitá Degli Studi Di Napoli Parthenope z Neapolu. W spotkaniu wzięli udział przedstawi-

ciele 10 instytucji partnerskich projektu, reprezentujący pięć krajów.  Podczas spotkania partnerzy przedyskutowali założenia projektu, omówi-

li plan pracy i dokonali podziału zadań. 

Projekt zakłada szereg działań na rzecz promocji „modelu gospodarki w obiegu zamkniętym” w łańcuchu dostaw rolno-spożywczych, 

w tym m.in.:  

 zidentyfikowanie elementów „modelu obiegu zamkniętego” wdrożonych na różnych poziomach systemowych badanych krajów/

regionów i ocena poziomu ich wewnętrznej integracji, 

 ocena kosztów środowiskowych i zysków wynikających z wdrożenia i stosowania innowacyjnych „modeli obiegu zamkniętego” 

w rolnictwie, 

 identyfikacja i ocena korzyści i barier, których doświadczają uczestnicy łańcucha dostaw rolno-spożywczych wdrażając „model obiegu 

zamkniętego”, 

 ocena, czy poszczególne gospodarki wolnorynkowe są w stanie „zamknąć pętlę” i przejść na gospodarkę rolno-spożywczą o obiegu 

zamkniętym. 

Projekt będzie trwał 36 miesięcy – do 31 sierpnia 2022 roku i zakłada międzynarodową współpracę badawczą pracowników naukowych 

z instytucji partnerskich oraz przedstawicieli firm (wizyty studyjne na czas od 1 do 3 miesięcy) polegającą na analizie konkretnych podmiotów 

uczestniczących w łańcuchu dostaw rolno-spożywczych pod kątem wdrożenia gospodarki w obiegu zamkniętym. Dokonana analiza posłuży wy-

pracowaniu rozwiązań przyczyniających się do znacznej redukcji strat żywności na każdym poziomie produkcji, konsumpcji i przetwarzania.  

Dzięki realizacji Projektu poznamy korzyści i bariery związane z wdrożeniem modelu obiegu zamkniętego w łańcuchach dostaw rolno-

spożywczych w różnych regionach Europy poprzez badanie i zaangażowanie zainteresowanych stron na wszystkich etapach od produkcji pod-

stawowej do regeneracji biologicznej składników odżywczych i przekierowania ich z powrotem do produkcji rolnej. 

Każdego roku około 20% żywności produkowanej w UE jest tracone lub marnowane, co powoduje ogromne szkody społeczne, środowi-

skowe i ekonomiczne. UE jest zaangażowana w rozwiązanie tego problemu, dążąc do wprowadzenia gospodarki żywnością na zrównoważoną 

ścieżkę. Żeby działać skutecznie potrzeba więcej danych na temat strat żywności. Aby temu zaradzić, Komisja Europejska przyjęła rezolucję 

ustanawiającą wspólną metodologię pomiaru strat żywności wspierającą państwa członkowskie w określaniu ilościowym strat na każdym eta-

pie łańcucha dostaw żywności. Metodologia będzie oparta na wspólnej definicji strat żywności i zapewni spójne monitorowanie poziomów 

strat żywności w całej UE. 

Zapobieganie marnotrawieniu żywności uznano za jeden z priorytetowych obszarów w planie działania dotyczącym gospodarki w obiegu 

zamkniętym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2015 r. Ponadto, marnotrawienie żywności jest jednym z dziesięciu wskaźników 

modelu monitorowania gospodarki w obiegu zamkniętym, informując nas o tym, jak zaawansowani jesteśmy w przechodzeniu z modelu „zrób-

wykorzystaj-wyrzuć” do „modelu obiegu zamkniętego”, gdzie utrata zasobów jest zminimalizowana. 

Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, powiedział: Marnotrawienie żywności jest niedopuszczalne w świecie, 
w którym miliony nadal cierpią głód i nasze zasoby naturalne, które umożliwiają ludziom życie i kształtują dobrobyt, stają się coraz mniejsze. 
Właśnie dlatego zdefiniowaliśmy zapobieganie marnotrawieniu żywności jako kluczowy priorytet w budowaniu gospodarki w obiegu zamknię-
tym i zrównoważonego społeczeństwa. Aby zapewnić zmianę, musimy potrafić prawidłowo zmierzyć marnotrawienie żywności. Cieszę się, że 
UE opracowała po raz pierwszy kompleksową metodologię pomiaru marnotrawienia żywności torując drogę całemu światu.  

Spotkanie partnerskie inaugurujące Projekt ProCEedS 
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Jyrki Katainen, były Premier Finlandii, wiceprzewodniczący KE ds. zatrudnienia, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności, odpowiedzialny za 

zdrowie i bezpieczeństwo żywności, powiedział w przemówieniu wygłoszonym w maju 2019: 

Biznesowe uzasadnienie zapobiegania marnotrawieniu żywności jest przekonujące. Badania wykazują zwrot w stosunku 14: 1 na inwesty-
cjach w firmach, które do swojej działalności wprowadziły ograniczanie strat żywności i odpadów. Liczę na czynny udział podmiotów działają-
cych na rynku spożywczym w podejmowaniu działań na rzecz ograniczania marnotrawienia żywności. W przypadku strat żywności, podobnie 
jak w życiu, jeśli coś można zmierzyć i zidentyfikować – można tym zarządzać. Aby móc wdrożyć skutecznie krajowe programy zapobiegania 
stratom żywności i wypromować obieg zamknięty w łańcuchu dostaw żywności, musimy wiedzieć, gdzie, co, ile i dlaczego tracimy zasoby żyw-
ności. Robimy zdecydowany krok aby zdobyć tę wiedzę. 

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości jako ambasador European IP Helpdesk przekazuje poniż-

szą wiadomość. 

Europejski Urząd Patentowy (EPO) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Doradców Licencyjnych (LESI) przy wsparciu rządowej agen-

cji Enterprise Ireland organizują konferencję, mającą stanowić platformę dla szybko rozwijających się przedsiębiorstw technologicznych i in-

nych podmiotów w ekosystemie innowacji. Jednodniowa konferencja dostarczy wiedzę o zarządzaniu strategią biznesu i własnością intelektu-

alną. Międzynarodowy zespół wysoce doświadczonych praktyków podzieli się najlepszymi przykładami w zakresie wykorzystywania patentów 

w celu osiągnięcia sukcesu w biznesiei pomoże rozwinąć przydatne kontakty na poziomie regionalnym i międzynarodowym. 

Konferencja obejmie następujące praktyczne zagadnienia: 

 Jak stworzyć strategię IP, która wesprze strategię firmy? 

 Jakie istnieją możliwości komercjalizacji poza moimi produktami i usługami? 

 Jak korzystnie współpracować z dużymi firmami i organizacjami badawczymi? 

 Jak mierzyć wpływ IP na moją firmę? 

 Jak wdrażać zrównoważone systemy zarządzania IP? 

Konferencja przeznaczona jest szczególnie dla: technologicznych decydentów biznesowych, specjalistów IP, entuzjastów szybko rozwijają-

cych się technologii, ich partnerów w dużych przedsiębiorstwach i w instytutach badawczych, inwestorów. 

Więcej informacji i rejestracja na stronie: https://www.epo.org/learning-events/events/conferences/boosting-your-strategy-with-ip.html 
 

KK 

Konferencja EPO-LESI dla szybko rozwijających się firm 

technologicznych 
Dublin, 4-5 listopada 2019 r.  

NASZE PROJEKTY 

Dzięki zmienionemu prawodawstwu UE w sprawie odpadów, przyjętemu w maju 2018 r. w ramach „Planu działania gospodarki w obiegu 

zamkniętym”, wprowadzono szczególne środki dotyczące zapobiegania marnotrawieniu żywności, które dostarczą nowych i spójnych danych 

na temat poziomów strat żywności w poszczególnych regionach UE. Nowe przepisy dotyczące odpadów wymagają od państw członkowskich 

wdrożenia krajowych programów zapobiegania stratom żywności i, co ważne, nakazują faktyczną redukcję tych strat na każdym etapie łańcu-

cha dostaw oraz monitoring i raportowanie poziomu strat żywności. 

Unijny plan działania na rzecz walki ze stratami żywności ma na celu pomóc w osiągnięciu Globalnego Celu Zrównoważonego Rozwoju 

(12.3) – zmniejszenie o połowę straty żywności na mieszkańca na poziomie detalicznym i konsumenckim do 2030 r. oraz zmniejszenie strat 

żywności powstających w produkcji żywności i w łańcuchu dostaw. 

Realizowany projekt badawczy ProCEedS znakomicie wpisuje się w powyższe cele, gdyż zakłada zbadanie wszystkich etapów produkcji 

i dystrybucji żywności, począwszy od produkcji podstawowej poprzez regenerację biologicznych składników odżywczych, skończywszy na 

skierowaniu ich z powrotem do produkcji rolnej. 
MB 
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Wizyta w ośrodku Enterprise Europe Network w Neapolu  

Neapol, 18 września 2019 r.  

Reprezentantki regionalnego ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości odwiedziły włoskich partnerów w 

stolicy Regionu Campania Neapolu. Spotkanie miało miejsce w Regionalnym Związku Izb Handlowych, Przemysłowych, Rzemiosła i Rolnictwa, 

zrzeszającym izby handlowe pięciu miast regionu (Avellino, Benevento, Caserta, Neapol, Salerno). Ma pod opieką ok. pół miliona podmiotów, aktyw-

nych we wszystkich sektorach gospodarki. Szczególnie w regionie rozwija się rolnictwo, a Neapol zwany jest miastem papryki. Inne wiodące sektory 

regionu to przemysł kosmiczny, biotechnologia i turystyka. Izba świadczy usługi doradcze w zakresie handlu międzynarodowego i przepisów jednoli-

tego rynku UE. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele drugiego ośrodka S.I. Impresa, specjalnej agencji izby (konsorcjum B.R.I.D.G. 

€conomies). Jest to organizacja non-profit, 

wspierająca firmy poprzez działania pro-

mocyjne, szkoleniowe i rozwojowe. Kon-

sultanci są aktywni w m. in. w dwóch 

grupach sektorowych Enterprise Europe 

Network: rolnictwa oraz turystyki i dzie-

dzictwa kulturowego. 

Wizyta pozwoliła partnerom na po-

znanie zakresu działalności swoich orga-

nizacji, wymianę doświadczeń i dobrych 

praktyk realizowanych w sieci i w in-

nych projektach międzynarodowych. 

Spotkanie, wysoko ocenione przez 

uczestników, zostało odnotowane w 

programie EEN Staff Exchange. 

 
KK 

Wizyta w ośrodku Enterprise Europe Network  

przy Federacji Greckich Przedsiębiorców 
Saloniki, 30 września 2019 r. 

Reprezentantki regionalnego ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju 

Przedsiębiorczości odwiedziły greckich partnerów w Salonikach. Federacja Greckich Przed-

siębiorców (Federation of Industries of Greece - SBE) została założona w roku 1915 jako 

niezależne stowarzyszenie non-profit firm przemysłowych oraz lokalnych lub sektorowych 

organizacji w regionie Północnej Grecji (Macedonia, Tracja, Epir). Od niedawna działalność 

Federacji została rozszerzona na obszar całego kraju. 

SBE zrzesza firmy ze wszystkich sektorów gospodarki. Misją organizacji jest obrona ekonomicznych i zawodowych interesów swoich 

członków. Odgrywa ważną rolę w kształtowaniu polityki i decyzji dotyczących rozwoju regionalnego, promocji inwestycji i zatrudnienia. 

Konsultanci ośrodka Enterprise Europe Network przy SBE są aktywni w czterech grupach sektorowych sieci: rolnictwo, zrównoważone 

budownictwo, środowisko i ICT. 

Wizyta pozwoliła partnerom na poznanie zakresu działalności swoich organizacji, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk realizowanych 

w sieci i w innych projektach międzynarodowych. Spotkanie zostało odnotowane w programie EEN Staff Exchange. 
KK 
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20. Spotkanie Grupy Tematycznej EU Research 

Bukareszt, 7-8 października 2019 r.  

Ośrodki Enterprise Europe Network w Bukareszcie zorganizowały jubileuszowe 20. spotkanie działającej w sieci grupy ekspertów zajmu-

jących się promocją europejskich programów badawczych. Na spotkaniach TG EU Research wymieniane są aktualności na temat dostępnych 

programów oraz doświadczenia i dobre praktyki w rekrutacji firm do udziału w projektach badawczych. Miejscem spotkania było centrum 

konferencyjne Politechniki w Bukareszcie. 

W programie znalazły się m. in. prezentacje na temat pilotażowego programu Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC). Omówiono program 

FET (future and emerging technologies - przyszłe i powstające technologie). 

FET to część programu Horyzont 2020, która służy do finansowania interdyscyplinarnych projektów. Mają one odnieść najlepszy skutek łącząc 

potencjał z różnych dziedzin nauki (np. fizyki, informatyki, biologii, nauki o środowisku, naukach społecznych, humanistycznych i innych) oraz róż-

nych dyscyplin zaawansowanej inżynierii, tak by badane rozwiązania można było wdrożyć i stworzyć zupełnie nowe technologie. 

W sesji warsztatowej (Pitch & Feedback) konsultanci zapoznali się z prezentacjami dwóch zaproszonych miejscowych firm z sektora IT. 

Przedsiębiorcy otrzymali wiele uwag i wskazówek odnośnie do prezentacji w celu pozyskania inwestorów. Odpowiadali na pytania konsultan-

tów dotyczące m. in. strategii firmy i modeli biznesowych. 

Kolejna prezentacja dotyczyła zasad i aktualnych możliwości finansowania kaskadowego (H2020 FSTP). 

FSTP – Financial Support to Third Parties. W tym schemacie MŚP mogą aplikować o wsparcie działań rozwojowych do konsorcjów dys-

ponujących funduszami. Informacje o aktualnych projektach oraz przyszłych konkursach dla konsorcjów można znaleźć na portalu KE 

„Funding & tender opportunities” w dziale „Cascaded funding calls”. 

Ponadto konsultanci przedstawili wybrane oferty współpracy badawczej swoich klientów i poinformowali o organizowanych przyszłych 

branżowych spotkaniach kooperacyjnych. Omawiano również współpracę z siecią krajowych punktów kontaktowych ds. programów badaw-

czych UE i przygotowanie warsztatu na doroczną konferencję Enterprise Europe Network w Helsinkach. 

W spotkaniu wzięło udział dwóch delegatów z Polski: konsultanci z ośrodków EEN przy Politechnice Wrocławskiej oraz Fundacji Rozwo-

ju Przedsiębiorczości. 
KK 
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BHP w mikro i małych przedsiębiorstwach  

Poprawa bezpieczeństwa i zdrowia pracowników mikro i małych firm jest tematem konferencji Improving occupational safety and health 
in micro and small enterprises in Europe, organizowanej 16 października przez EU-OSHA w dniach w Brukseli. Wystąpienia i dyskusje doty-

czyć będą szczególności budownictwa i rolnictwa, które są postrzegane jako sektory wysokiego ryzyka. Rezultaty projektu SESAME Safe 
Small and Micro Enterprises, raporty dotyczące sytuacji w wybranych krajach, przykłady skutecznych rozwiązań, spostrzeżenia partnerów 

społecznych posłużą jako ilustracja problemu. 

 

Więcej informacji o konferencji i problematyce bhp w miro i małych firmach: 

https://osha.europa.eu/pl/oshevents/improving-occupational-safety-and-health-micro-and-small-enterprises-europe-construction 

https://osha.europa.eu/pl/themes/safety-and-health-micro-and-small-enterprises 

https://osha.europa.eu/pl/publications/safety-and-health-micro-and-small-enterprises-eu-final-report-3-year-sesame-project/view  

 
Źródła: 

https://osha.europa.eu  

https://healthy-workplaces.eu  

https://oshwiki.eu  

https://www.ciop.pl  

https://www.facebook.com 
 

MKS 

BEZPIECZEŃSTWO  
I ZDROWIE W PRACY 

Ochrona przed niebezpiecznymi substancjami  

grup szczególnie narażonych  

Do grupy pracowników szczególnie narażonych na niebezpieczne substancje zalicza się m.in. pracow-

ników młodych, niedoświadczonych, niedoinformowanych, fizycznie/fizjologicznie, bardziej podatnych 

na zagrożenia, często zmieniających pracę. 

 

EU-OSHA przygotowała materiał informacyjny Vulnerable workers and dangerous substances, który 

przedstawia obowiązki pracodawców, wskazuje, które grupy pracowników są szczególnie podatne na 

zagrożenia, wyjaśnia, jak poprawić ich sytuację, np.  przez  oceny ryzyka i stosowanie środków zapobie-

gawczych. 

 

Więcej informacji: 

https://osha.europa.eu/pl/publications/info-sheet-vulnerable-workers-and-dangerous-substances/view 

https://oshwiki.eu/wiki/Groups_at_risk 
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BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY 

Więcej informacji: 

https://osha.europa.eu/pl/highlights/take-part-european-week-safety-and-health-work-2019 

https://healthy-workplaces.eu/pl/media-centre/events 

https://www.facebook.com/events/419349522028774 

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?

_nfpb=true&_pageLabel=P44800116781525081253640&html_tresc_root_id=300009303&html_tresc_id=300010734&html_klucz=30000930

3&html_klucz_spis= 

https://www.facebook/substancjeniebezpiecznepodkontrola 

Kampania 2018-2019 

https://healthy-workplaces.eu/pl 

Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 

W tym roku Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, którego inicjatorem jest Euro-

pejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), obchodzimy w dniach 21-25 

października. We wszystkich krajach partnerzy EU-OSHA organizują spotkania, seminaria, konfe-

rencje, wystawy i inne wydarzenia  upowszechniające wiedzę o substancjach niebezpiecznych i 

promujące skuteczne zarządzanie nimi w pracy. 

W Bibliotece Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości są dostępne materiały informacyjne, z którymi 

można zapoznać się na miejscu lub zabrać dla pracowników. 

Do zapobiegania skutkom działania substancji niebezpiecznych przyczynia się: 

 Przestrzeganie dopuszczalnych wartości stężeń niebezpiecznych substancji, 

 Ograniczenie stosowania substancji rakotwórczych, mutagennych, wpływających szkodliwie na rozrodczość 

(reprotoksycznych), 

 Zastępowanie niebezpiecznych substancji mniej niebezpiecznymi i bezpiecznymi dla zdrowia i życia pracowników, 

 Stosowanie systemu zamkniętego lub wentylacji, 

 Działania organizacyjne ograniczające narażenie pracowników (np. skrócenie czasu pracy), 

 Stosowanie środków ochrony indywidualnej. 

(na podstawie materiałów opracowanych przez CIOP-PIB) 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE 
PROGRAMÓW  
BADAWCZYCH/RAMOWYCH 

Sukces Katedry Biofizyki Ogólnej UŁ  

w programie BEETHOVEN LIFE  

Zespół Pani Prof. dr hab. Marii Bryszewskiej, Kierownika Katedry Biofizyki Ogólnej Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskał dofinansowanie 

projektu badawczego Nowe polimerowe nanocząstki do przenoszenia kwasów nukleinowych w leczeniu chorób płuc – synteza, analiza toksyko-
logiczna i ocena biologiczno-terapeutyczna w konkursie   BEETHOVEN LIFE 1.  

Konkursy BEETHOVEN LIFE organizuje Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche For-

schungsgemeinschaft, DFG). Są one uzupełnieniem konkursów BEETHOVEN CLASSIC, które nie uwzględniają tematów z dziedziny nauk 

o  życiu.  

W pierwszej edycji tego konkursu złożono 70 wniosków na polsko-niemieckie projekty badawcze. Do finansowania wybrano dziesięć, 

wśród nich na pierwszym miejscu projekt pod kierownictwem Pani Prof. Marii Bryszewskiej. Ośrodek Enterprise Europe Network przy Funda-

cji Rozwoju Przedsiębiorczości udzielił konsultacji i wsparcia w procesie aplikowania o dofinansowanie. 

Projekt dotyczy wykorzystania nanotechnologii w leczeniu nowotworów. 

Rak płuca jest najbardziej powszechnym nowotworem wśród mężczyzn, zarówno pod względem częstości występowania, jak i śmiertelno-

ści. Wśród kobiet zajmuje trzecie miejsce pod względem częstości występowania, ale drugie, po raku piersi, jeśli chodzi o śmiertelność. Naj-

częściej występuje w Ameryce Północnej, Europie i we wschodniej Azji, natomiast znacznie rzadziej w Afryce i w południowej Azji. Zdecydo-

wana większość (85%) przypadków raka płuca jest wynikiem wieloletniego palenia nikotyny, jednakże około 10-15% występuje u ludzi, któ-

rzy nigdy nie palili. Wydaje się to być konsekwencją kombinacji kilku czynników: genetycznych, ekspozycji na azbest, palenia biernego i za-

nieczyszczenia powietrza (smog).  

Podstawową metodą prewencji jest unikanie czynników ryzyka takich jak palenie i zanieczyszczenie powietrza. Leczenie i jego skutecz-

ność zależy od rodzaju raka, stadium jego rozwoju i ogólnej kondycji osoby chorej. Większość przypadków nie daje się skutecznie leczyć. 

Powszechnie stosowanymi metodami leczenia są interwencje chirurgiczne, radioterapia i chemioterapia. Wykorzystywane są w nich wysoce 

toksyczne związki, których stosowanie musi być mocno ograniczone, bo powodują one bardzo negatywne skutki uboczne. Atrakcyjną alterna-

tywą dla tradycyjnej terapii wydaje się więc być nanotechnologia, ponieważ daje możliwości znaczącego zmniejszenia ilości stosowanych 

toksycznych leków.  

Projekt ma na celu zaprojektowanie i scharakteryzowanie polimerowych nanocząstek tak, żeby stały się wydajnymi transporterami leków 

przeciwnowotworowych i mogły być aplikowane w formie inhalacji. Będzie realizowany wspólnie z partnerem niemieckim, zespołem badaw-

czym pod kierunkiem Prof. Dr. Achima Aignera, Rudolf-Boehm-Institut für Pharmakologie und Toxikologie, Selbständige Abteilung Klinische 

Pharmakologie, Medizinische Fakultät, Universität Leipzig. 

 

Więcej informacji: 

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/beethoven-life1 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/432163-pl.pdf 

http://biuletyn.uni.lodz.pl/archiwa/14813 
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Ostatnie konkursy  

TWINNING i ERA CHAIRS 

Projekty zgłaszane do konkursów WIDESPREAD-05-2020: Twinning i WIDESPREAD-06-2020: ERA Chairs muszą uwzględnić nowe 

elementy, zawarte w Programie Pracy dla obszaru Upowszechnianie Doskonałości i Zapewnienie Szerszego Uczestnictwa. 

Konkurs WIDESPREAD-05-2020: Twinning dotyczy rozwoju potencjału naukowego i administracyjnego instytucji w określonej 

dziedzinie badań poprzez współpracę z instytucjami zagranicznymi o ugruntowanej pozycji międzynarodowej w dziedzinie tematu projektu. 

Realizacja (do 3 lat) polega m.in. na wymianie personelu (naukowego i administracyjnego), stażach naukowych u partnerów, warsztatach, 

konferencjach, spotkaniach networkingowych. Nowym elementem w konkursie jest dodatkowy pakiet projektu (Work Package) lub zadanie 

(Task) ukierunkowane na rozwój młodych naukowców (Early Stage Researchers) w jednostce koordynatora. Budżet projektu nie może prze-

kroczyć 900 tys. euro. 

Konkurs WIDESPREAD-06-2020: ERA Chairs dotyczy doskonalenia jednostek naukowych poprzez zatrudnienie wybitnego naukowca 

(Era Chair holder), który stworzy nowy zespół badawczy. Konkurs umożliwia sfinansowanie zmian w strukturze jednostki. Wartość projektu 

nie może przekroczyć 2,5 mln euro. Czas realizacji projektu wynosi do 6 lat. Nowym elementem w konkursie jest część projektu (Work Paka-

ge) lub zadanie (Task) ukierunkowane na rozwój jednostki koordynatora w zakresie zarządzania projektami i przygotowywania wniosków 

projektowych.  

W obu konkursach kryterium selekcji oparte jest na równowadze geograficznej – spośród wniosków, które podczas oceny merytorycznej 

uzyskają taką samą liczbę punktów, wyżej na liście rankingowej znajdą się te z krajów, z których w tej edycji konkursów nie ma wyżej ocenio-

nych wniosków. Koszty materiałów i aparatury są kwalifikowane do 10% wartości projektu.  

Termin składania wniosków: 14 listopada 2019 r. 

 

Więcej informacji: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/widespread-06-2020 

https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2019/04/2019-ERA-Chair-and-Twinning.pdf 

http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2019/04/Widening_SESJA.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=5Kp6UjBzGyY&list=PLlws56zKaixRfmj5Ey-S3SVHNj1APtonP&index=7&t=0s  

Temat spotkania Termin Miejsce 
Rodzaj  

spotkania 

Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies 
Więcej informacji: 
https://societiesbrokerage2020.b2match.io/  

12-13.11.2019  Bratysława 
spotkanie  

brokerskie  

Space International 
Więcej informacji: 
https://h2020-space-info-day.b2match.io/  

13-14.11.2019  Warszawa  

dzień informacyjny 

i spotkania  

brokerskie  

Dni informacyjne i spotkania brokerskie  

dotyczące konkursów w programie Horyzont 2020  

Listopad 2019 

Więcej informacji: http://www.kpk.gov.pl/?p=31088 



22 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH 

Budżet programu nadań i innowacji Horizon Europe (2021-2027), następcy programu Horizon 2020, wyniesie 100 mld euro. Komisja 

Europejska prowadzi konsultacje dotyczące  wsparcia międzynarodowych partnerstw w dziedzinie B+R+I.  

Proponowane partnerstwa dotyczą następujących zagadnień: 

 

Współraca UE-Afryka w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez zwalczanie chorób zakaźnych (EU-Africa Global Health Partnership, 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972489/public-consultation_en) 

 

Innowacyjna inicjatywa zdrowotna (European partnership for innovative health,  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972474/public-consultation_en) 

 

Kluczowe technologie cyfrowe (Research & innovation - partnership for key digital technologies, 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972315/public-consultation_en) 

 

Inteligentne sieci i usługi (Research & innovation – European Partnership for smart networks and services,  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972300/public-consultation_en) 

 

Metrologia europejska (Measurement research – European Partnership on metrology, 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972468/public-consultation_en) 

 

Przekształcenie europejskiego systemu kolei (European Partnership for transforming Europe’s rail system, 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4980251/public-consultation_en) 

 

Zintegrowane zarządzanie ruchem lotniczym (European Partnership for integrated air traffic management, 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4978577/public-consultation_en) 

 

Czyste lotnictwo (European Partnership for Clean Aviation, 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972457/public-consultation_en) 

 

Europa oparta na odnawialnych produktach pochodzenia biologicznego (European Partnership for a circular bio-based Europe, 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972449/public-consultation_en) 

 

Czysty wodór (Energy - European Partnership for clean hydrogen, 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972390/public-consultation_en) 

 

Bezpieczny i zautomatyzowany transport drogowy (European Partnership for safe and automated road transport, 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4980228/public-consultation_en) 

 

Innowacyjne MŚP (European Partnership for innovative small and medium-sized enterprises, 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972378/public-consultation_en) 

Konsultacje dotyczące programu Horizon Europe  

przedłużone 

Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji (2014-2019), powiedział: Opierając się na sukcesach partnerstw programu Horyzont 
2020, chcemy wyznaczyć bardziej ambitne cele, zwiększyć synergię z innymi inicjatywami i zaangażować nowych partnerów. Opinie na temat 
naszych propozycji pomogą skoncentrować się na tym, gdzie i jak wpływ partnerstwa będzie najsilniejszy.  

Opinie można wyrazić do 6 listopada 2019 r. 

 

Więcej informacji: 

https://www.kpk.gov.pl/?p=49796 

https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-next-generation-ambitious-research-and-innovation-partnerships-2019-sep-11_en 

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en#get-involved  
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Szybka ścieżka -  spotkania nt. konkursu w Warszawie 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju organizuje spotkania nt. możliwości i zasad składania wniosków o dofinansowanie w ramach Progra-

mu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem konkursu Szybka ścieżka. Agenda przewiduje prezentacje, warsztaty 

i spotkania indywidualne przedsiębiorców i naukowców z ekspertami NCBiR. 

Spotkanie w Warszawie zaplanowano na 19 listopada 2019 r. 

 

Więcej informacji: 

https://www.ncbrdlafirm.pl/wszystkie-spotkania  

Źródła: 
http://ec.europa.eu  

http://www.kpk.gov.pl  

http://www.ncn.gov.pl  

http://www.ncbr.gov.pl  

http://biuletyn.uni.lodz.pl  

https://www.etag.ee  

https://www.youtube.com 

 
MKS 

Szybka ścieżka to konkurs na dofinansowanie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. W ich efekcie powstaje 

innowacyjne rozwiązanie możliwe do wdrożenia w praktyce gospodarczej. O środki mogą aplikować przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsię-

biorstw i jednostek naukowych. 

Rodzaj konkursu Nr konkursu 
Termin składania  

wniosków 

Szybka ścieżka dla MŚP z certyfikatem  
Seal of Excellence 

1/1.1.1/2019 Seal of Excellence 29.11.2019r. 

Szybka ścieżka dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów 6/1.1.1/2019 Szybka ścieżka 16.12.2019r. 

Szybka ścieżka dla projektów z dziedziny technologii 
kosmicznych 

5/1.1.1/2019 Szybka ścieżka „Technologie kosmiczne” 15.11.2019r. 

Szybka ścieżka dla projektów z dziedziny technologii 
tworzyw sztucznych 

4/1.1.1/2019 Szybka ścieżka „Tworzywa sztuczne” 15.11.2019r. 

Szybka ścieżka dla projektów z dziedziny innowacyj-
nych nawozów przyjaznych dla środowiska 

7/1.1.1/2019 Szybka ścieżka 14.01.2020r. 

Dofinansowanie jest uzależnione od rodzaju konkursu, przedmiotu projektu (badania przemysłowe, prace rozwojowe, prace przedwdroże-

niowe), wielkości firmy (mikro, mała, średnia, inna niż MŚP), formy pomocy (pomoc publiczna, de minimis). Zwiększenie dofinansowania 

(premię) można uzyskać za tzw. projekt skutecznej współpracy, tj. realizowany przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo 

i jednostkę naukową lub zakładający szerokie rozpowszechnienie wyników projektu. 

Konkurs Szybka ścieżka 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH 
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Lp. Nr Ref Opis oferty 

1. BOIL20180919001  Izraelska firma handlowa dostarcza surowce, w szczególności produkty cytrusowe, tropikalne 
i koncentraty soków owocowych dla przemysłu spożywczego, paszowego (suplementy żywno-
ści dla zwierząt) i kosmetycznego. Korzyści to solidne i wydajne usługi, profesjonalizm i gwa-
rantowana jakość produkcji. Firma poszukuje umów agencji handlowej i usług dystrybucyjnych  

2. BRGR20180903001  Grecka firma z Krety zajmuje się handlem ciągnikami, maszynami rolniczymi, a także narzę-
dziami ogrodniczymi, systemami nawadniającymi, klimatyzatorami i wyrobami sanitarnymi. 
Przedsiębiorstwo poszukuje inteligentnych systemów irygacyjnych i innowacyjnych technolo-
gii nawadniana dla otwartych przestrzeni oraz szklarni. Współpraca na zasadzie umowy agen-
cyjnej lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.  

3. BOLV20180604001  Łotewska firma produkująca 100% naturalny sok z jagód, żurawiny, aronii, pigwy, borówek, sza-
kłaków i jabłek poszukuje zainteresowanych nabywców, takich jak klienci końcowi, firmy spożyw-
cze, cukiernie, firmy medyczne i inne, używające naturalnych soków w procesie produkcji.  

4. BOSK20180626001  Słowacka firma z sektora MŚP oferuje specjalistyczne usługi zagranicznym firmom i inwesto-
rom z różnych branż, szukającym reprezentantów na Słowacji lub chcących otworzyć lub zain-
westować w biznes w tym kraju.  

5. BOCZ20180823001  Czeska firma z sektora B+R, specjalizująca się w badaniu polimerowych nanowłókien poszu-
kuje dystrybutorów na jej moskitiery z takiego materiału. Siatka filtruje powietrze i zatrzymuje 
smog, piasek, pyłki i inne zanieczyszczenia powietrza, jednocześnie oferując dobrą przepusz-
czalność powietrza i przejrzystość okna  

6. BOTR20180809004  Turecka firma jest ekspertem w zakresie pakowania i eksportu produktów pszczelarskich w 
różnych wariantach i wagach w szklanych słojach oraz opakowaniach plastikowych. Firma 
oferuje różnego rodzaju miody pszczele takie jak miód sosnowy, wielokwiatowy oraz miód 
z orzechami pod własną nazwą oraz na zlecenie partnerów biznesowych. Firma poszukuje 
partnerów do umowy dystrybucyjnej.  

7. BOGE20180817002  Gruzińska firma projektuje i produkuje współczesną markę odzieży damskiej, ręcznie robione 
akcesoria i  biżuterię. Siedziba firmy ulokowana jest w Tbilisi, gdzie znajduje się jej atelier 
oraz salon wystawowy. Będąc na bieżąco ze światowymi trendami w modzie, firma poszukuje 
dystrybutorów w Europie i poza nią.  

8. BOIL20180818001  Izraelska firma ma do zaoferowania inteligentną  technologię przeznaczoną dla zwierząt do-
mowych (psów i kotów). Urządzenie, które zwierzę nosi na sobie, umożliwia jego właścicielo-
wi zbadanie, w jaki sposób zmieniają się dane biometryczne zwierzęcia pod wpływem kon-
kretnych chorób, procesu leczenia oraz różnych zdarzeń. Zastosowany inteligentny kołnierz 
pozwala monitorować w sposób ciągły i nieinwazyjny siedem wskaźników biometrycznych z 
jednoczesnym dostępem do informacji w czasie rzeczywistym i wysyłaniem komunikatów 
ostrzegawczych. Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy przedstawiciel-
stwa i umowy dystrybucji.  

F undacja Rozwoju Przedsiębiorczości — ośrodek Enterprise Europe Network świadczy m.in. usługi w poszuki-

waniu 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. 

OFERTY KOOPERACJI 

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.  

Nowym nabytkiem naszej biblioteki jest publikacja z dziedzi-

ny zarządzania autorstwa dr. T. Bartosza Kalinowskiego Doj-
rzałość procesowa a wyniki organizacji, Wydawnictwo Uni-

wersytetu Łódzkiego, Łódź 2018. 

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie koncepcji doj-

rzałości procesowej oraz jej wpływu na najistotniejszy rezultat 

funkcjonowania każdej organizacji – wyniki finansowe i pozafi-

nansowe. Warstwę teoretyczną książki ilustrują propozycje mo-

deli oceny dojrzałości procesowej i pomiaru wyników organiza-

cji, a także wyniki badań wtórnych – obejmujących systematycz-

ne przeglądy literatury, analizę i syntezę dotychczasowych badań 

empirycznych analizowanego obszaru – oraz badań pierwotnych 

przeprowadzonych z wykorzystaniem metody modelowania rów-

nań strukturalnych. 

Monografia jest adresowana zarówno do teoretyków, jak i 

praktyków zarządzania, a przede wszystkim do osób pragnących 

zgłębić kwestie związane z dojrzałością procesową i jej wpły-

wem na wyniki organizacji. 

Za twórcę koncepcji dojrzałości procesowej (Business Pro-
cess Maturity) uważa się W. S. Humphreya, który w roku 1987 

określił ją jako stopień identyfikacji, zarządzania, pomiaru, kon-

troli i efektywności procesów. Autor monografii podaje wiele 

definicji formułowanych przez badaczy zagranicznych i krajo-

wych. Dokonuje syntetycznego podsumowania w ujęciu tabela-

rycznym stanowisk cytowanych badaczy i identyfikuje najważ-

niejsze elementy składowe definicji. 

Monografia składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwsze z nich 

opisują podstawowe pojęcia podejścia procesowego i dojrzałości, 

w kolejnych dokonano przeglądu badań związanych z modelami  

dojrzałości procesowej oraz zaproponowano autorski model oce-

ny dojrzałości procesowej wraz z jej metodyką, a  także autorski 

model kompleksowego pomiaru wyników organizacji. Rozdział szósty ma charakter empiryczny, jest podsumowaniem przeprowadzonych 

badań i analiz. 

Prace ujęte w publikacji zostały zrealizowane w ramach trzech indywidualnych projektów badawczych oraz grantów kierowanych przez 

autora (grant Narodowego Centrum Nauki - konkurs Sonata; 2 granty dla młodych naukowców ze środków statutowych Wydziału Zarządzania 

Uniwersytetu Łódzkiego). 

Bibliografia liczy 459 pozycji. Książka zawiera 128 tabel, 2 wykresy, streszczenie w języku angielskim oraz notkę Od Redakcji z biografią 

zawodową autora. 
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