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Kary finansowe nałożone przez
Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na przedsiębiorców
Natalia Ogrodniczak-Kowalska
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane potocznie i w dalszej części niniejszego artykułu „RODO”, kojarzy się przedsiębiorcom przede wszystkim
z wysokimi karami. RODO stanowi, że kary pieniężne nakładane za naruszenia ochrony danych osobowych mają być skuteczne, proporcjonalne
i odstraszające. Wprowadza również bardzo wysokie górne limity nakładanych kar, stanowiąc między innymi, że:
 za naruszenie przez administratora lub podmiot przetwarzający wymogów dotyczących:
 wyrażania zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego,
 przetwarzania danych niewymagającego identyfikacji osoby,
 uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania (privacy by design) i domyślnej ochrony danych (privacy by default),
 przetwarzania danych w ramach współadministrowania,
 ustanawiania przedstawicieli przez administratorów lub podmioty przetwarzające nie mające jednostki organizacyjnej w Unii Europejskiej,
 korzystania z usług podmiotów przetwarzających zapewniających wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz zawierania z tymi podmiotami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych obejmujących wszystkie wymagane elementy,
 przetwarzania danych przez podmiot przetwarzający lub inną osobę wyłącznie na polecenie administratora,
 prawidłowego prowadzenia rejestru czynności przetwarzania,
 współpracy z organem nadzorczym w ramach wykonywania przez niego swoich zadań,
 wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,
 zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu,
 zawiadamiania osób, których dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych,
 dokonania oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych (jeżeli zachodzą okoliczności przewidziane przepisami)
 przeprowadzenia konsultacji z organem nadzorczym (jeżeli zachodzą okoliczności przewidziane przepisami),
 wyznaczenia inspektora ochrony danych (o ile zachodzą okoliczności przewidziane przepisami) i zapewnienia mu odpowiedniego statusu w ramach organizacji oraz właściwego wykonywania przez niego zadań,
 stosowania odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych przez dany mechanizm certyfikacji oraz udzielania podmiotowi certyfikującemu
wszelkich informacji i dostępu do czynności przetwarzania (w przypadku poddania przetwarzania mechanizmowi certyfikacji),
przewiduje karę w wysokości do 10.000.000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 2% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma wyższa kwota,
 za naruszenie przez administratora lub podmiot przetwarzający:
 podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych (w szczególności zasady zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, zasady
ograniczenia celu przetwarzania, zasady minimalizacji danych, zasady prawidłowości danych, zasady ograniczenia przechowywania,
zasady integralności i poufności, zachowania warunków wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych),
 praw osób, których dane dotyczą (w szczególności prawa do przejrzystej informacji i komunikacji, prawa do informacji o przetwarzaniu
danych osobowych, prawa dostępu do swoich danych i uzyskania ich kopii, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych,
prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, która wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny
sposób istotnie na nią wpływa),
 wymogów dotyczących przekazywania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej,
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 obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych przyjętych w prawie krajowym na podstawie rozdziału IX RODO,
 polegające na nieprzestrzeganiu nakazu, ograniczenia przetwarzania lub zawieszenia przepływu danych orzeczonego przez organ nadzorczy
przewiduje karę w wysokości do 20.000.000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma wyższa kwota.
Szeroki katalog przypadków, za które mogą zostać nałożone kary pieniężne, bardzo wysokie górne limity kar, a także zastrzeżenie, że kary
mają być odstraszające, wzbudza strach u przedsiębiorców. Warto jednak zaznaczyć, że organ nadzorczy nakłada karę z uwzględnieniem okoliczności każdego indywidualnego przypadku. Bierze w szczególności pod uwagę charakter, wagę i czas trwania naruszenia, liczbę osób poszkodowanych naruszeniem, umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia, działania podjęte w celu zminimalizowania szkody oraz współpracę
z organem. Ponadto podkreślić też należy, że przepisy RODO nie zobowiązują organu nadzorczego do nałożenia kary pieniężnej w przypadku
stwierdzenia naruszenia. Organ nadzorczy może skorzystać z innych środków, w szczególności nakazać administratorowi czy podmiotowi przetwarzającemu dostosowanie operacji przetwarzania do przepisów RODO. Analiza decyzji stwierdzających naruszenie wydanych dotychczas
przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (i opublikowanych na stronie internetowej https://www.uodo.gov.pl/pl/p/decyzje) prowadzi
do wniosku, że w większości przypadków organ odstąpił od wymierzania kary pieniężnej, poprzestając na zastosowaniu innych środków.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył dotychczas na przedsiębiorców kilka kar pieniężnych za naruszenia ochrony danych
osobowych. Na stronie internetowej https://www.uodo.gov.pl/pl/p/decyzje, w zakładce, w której urząd publikuje wybrane przez siebie decyzje,
pojawiły się trzy decyzje nakładające kary pieniężne na przedsiębiorców. Analiza ich treści pozwala ustalić, jakie przypadki uznane zostały
przez organ za naruszenia dużej wagi, powodujące nałożenie wysokich kar pieniężnych oraz wyeliminować ewentualne podobne praktyki
w zakresie przetwarzania danych osobowych z własnej działalności.
Bibliografia:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679);
2. Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 marca 2019 r. nr ZSPR.421.3.2018 (https://uodo.gov.pl/decyzje/
ZSPR.421.3.2018);
3. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt: II SA/Wa 1030/19 (miejsce
publikacji Legalis);
4. Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 10 września 2019 r. nr ZSPR.421.2.2019 (https://uodo.gov.pl/decyzje/
ZSPR.421.2.2019);
5. Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 16 października 2019 r. nr ZSPR.421.7.2019 (https://uodo.gov.pl/decyzje/
ZSPR.421.7.2019).
r.pr. Natalia Ogrodniczak-Kowalska
konsultant w Ośrodku Enterprise Europe Network

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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Słowniczek pojęć prawnych
Rejestr BDO (rejestr podmiotów w ramach Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami) – rejestr, do
którego wpisywane są:
1) podmioty wprowadzające na rynek produkty,
2) podmioty wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach,
3) podmioty prowadzące jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego,
objęte opłatą recyklingową,
4) podmioty gospodarujące odpadami;
rejestr prowadzi marszałek każdego województwa; rejestr stanowi część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami; prowadzony jest w systemie teleinformatycznym dostępnym pod adresem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/; rejestr wprowadzony został ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.21 z późn. zm.);
CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych) - system teleinformatyczny, który służy do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych następujących spółek:
1) spółek jawnych,
2) spółek komandytowych,
3) spółek komandytowo-akcyjnych,
4) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
5) prostych spółek akcyjnych (od dnia 1 marca 2020 r.),
6) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych;
wymienione powyżej spółki są podmiotami, które mają obowiązek zgłaszać informacje do rejestru i je aktualizować; rejestr prowadzony jest przez
ministra właściwego do spraw finansów publicznych; prowadzony jest w systemie teleinformatycznym dostępnym pod adresem: https://
crbr.podatki.gov.pl/; CRBR jest jawny i każdy ma dostęp do danych o beneficjentach rzeczywistych zgromadzonych w tym rejestrze; rejestr wprowadzony został ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.);
Beneficjent rzeczywisty – osoba lub grupa osób, które sprawują kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności
prawnych lub faktycznych i umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub też osoba lub grupa osób, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna; beneficjentem rzeczywistym danej
spółki jest zawsze określony człowiek lub grupa ludzi, a nie osoba prawna, czy inna jednostka organizacyjna; w przypadku klienta, który jest osobą prawną
(ale inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym) beneficjentem rzeczywistym będzie:
1) osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby
udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
2) osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
3) osoba fizyczna sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż
25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako
zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
4) osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad klientem jako jednostka dominująca,
5) osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w punktach 1, 2, 3 i 4 powyżej oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
Aport – wkład niepieniężny wnoszony do spółki przez wspólnika w celu pokrycia udziałów; przedmiotem aportu mogą być przykładowo
ruchomości lub nieruchomości; umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu, osobę wspólnika wnoszącego do spółki
dany wkład, jak również liczbę i wartość objętych w zamian za ten wkład udziałów w spółce;
Zakaz anatocyzmu – zakaz naliczania odsetek za opóźnienie od zaległych odsetek; od tej ogólnej zasady istnieją dwa wyjątki, a mianowicie można naliczać odsetki za opóźnienie od zaległych odsetek:
1) od chwili wytoczenia o nie powództwa lub
2) jeżeli po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy.
r.pr. Natalia Ogrodniczak-Kowalska
konsultant w Ośrodku Enterprise Europe Network
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Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi jest koordynatorem projektu Konkurs „Statystyka w Karierze”, adresowanego do
uczniów klas VI – VIII łódzkich szkół podstawowych.
W poprzednich latach Konkurs był organizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz
Urząd Statystyczny w Łodzi. Do realizacji tegorocznej, dziesiątej edycji, włączyła się Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, uzyskując dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego. Instytut Statystyki i Demografii Uniwersytetu Łódzkiego objął Konkurs honorowym patronatem.
W związku z likwidacją gimnazjów w ramach reformy edukacji, grupę docelową Konkursu stanowi młodzież kształcąca się w starszych
klasach łódzkich szkół podstawowych.
Partnerzy przedsięwzięcia stawiają sobie za cel szeroko rozumianą edukację ekonomiczną, przygotowanie uczestników do świadomego
wyboru ścieżki kształcenia poprzez popularyzację zasobów informacyjnych statystyki publicznej jako źródła wiedzy o regionalnym i lokalnym
rynku pracy, kształcenie umiejętności wyszukiwania i interpretacji danych statystycznych niezbędnych do podejmowania decyzji edukacyjnozawodowych, a także poprzez rozpoznawanie potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Udział w konkursie kształtuje postawy przedsiębiorcze
uczniów oraz rozwija analityczne myślenie.
Konkurs przebiega dwuetapowo.
W I etapie uczestnicy prowadzą ankietowe badania statystyczne dotyczące wyboru ścieżki kształcenia wśród najstarszej grupy uczniów
w swojej szkole. Kapituła Konkursowa oceni sformułowanie celu badania, interpretację wyników oraz różnorodność metod prezentacji.
II etap polega na rozwiązaniu zadań - analizie i interpretacji danych statystycznych opisujących procesy demograficzne i gospodarcze.
Wyniki będą ogłoszone na stronie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 29 maja 2020 r. Podczas uroczystego podsumowania w sali
konferencyjnej FRP im. Prof. Marcina Bielskiego laureaci i finaliści Konkursu otrzymają nagrody i dyplomy. Uhonorowani zostaną także nauczyciele – opiekunowie zwycięskich drużyn.
Więcej informacji oraz regulamin Konkursu na stronach Partnerów:
http://www.frp.lodz.pl/
https://lodz.stat.gov.pl/
https://www.wckp.lodz.pl/.
Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej
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Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej na terenie Łodzi w 2020 r. jest
realizowane przy współpracy z Urzędem
Miasta Łodzi

Nieodpłatna pomoc prawna
Od 1 stycznia 2020 r. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości kontynuuje prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z
Ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia
2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1255 z późniejszymi zmianami. – tj. Dz.U. 2019 poz. 294).
W 2020 r. Fundacja prowadzi 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w delegaturze Urzędu Miasta przy al. Politechniki 32
oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, II Wydziale Pracy Środowiskowej przy ul. Grota-Roweckiego 30.
Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie (zgodnie z art. 4 pkt 1 Ustawy).
Zapisać się na poradę można pod nr tel. 42 638 44 44. Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które
ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub mają trudności w komunikowaniu się, mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w ich
miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości współpracuje z adwokatami i radcami prawnymi, którzy od poniedziałku do piątku w godz. 12.0016.00, a we wtorki od 13.00 do 17.00 udzielają pomocy prawnej w zakresie ubezpieczenia społecznego, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, administracyjnego, spadkowego, prawa pracy oraz prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Listę wszystkich lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Łodzi można znaleźć na stronie internetowej http://www.uml.lodz.pl
Więcej informacji:
http://www.frp.lodz.pl/porady_prawne
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

AK

KONSULTACJE PRAWNE
Konsultacje radcy prawnego dla przedsiębiorców

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
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Dotacje na innowacje i internacjonalizację
5 lutego 2020 r. gościliśmy w siedzibie ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi przedstawiciela Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który przedstawił firmom z regionu łódzkiego możliwości pozyskania środków finansowych
dostępnych z Funduszy Norweskich, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Okres programowania 2014-2020 zbliża się powoli do końca i dostępnych środków będzie coraz mniej, stąd pewnie duże zainteresowanie
spotkaniem. W seminarium wzięło udział 55 osób, przedsiębiorców z województwa łódzkiego.
Ideę, która przewija się w konkursach ogłaszanych przez PARP można podsumować jako „od pomysłu do rynku”, czyli wsparcie przeznaczone jest na badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorcę lub we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowych,
których wyniki zostaną wdrożone w przedsiębiorstwie.
W trakcie seminarium przedsiębiorcy poznali zasady pozyskania dofinansowania na następujące projekty:
 Założenie działalności gospodarczej opartej na innowacyjnych rozwiązaniach.
Dla nowo powstałych firm PARP przygotował szeroką ofertę programów akceleracyjnych, platform startowych oferujących wsparcie finansowe, doradcze, mentoringowe, nawet do 1 mln złotych. Opracowano 10 programów akceleracyjnych, adresowanych do branż wysokich technologii, z których każdy ma swoje wewnętrzne zasady i kryteria przyznawania wsparcia. Szczegółowe warunki finansowania start
-upów są zamieszczone na stronie: https://www.parp.gov.pl/start-biznesu#na-start .
 Wdrożenie nowych produktów na rynek (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek).
Przedsiębiorstwa, które wykażą w przynajmniej w jednym roku, w ciągu ostatnich trzech lat, przychód w wysokości 600 tys. zł (mikro
i małe firmy) oraz 1 mln zł (średnie) mogą uzyskać dofinansowanie na wdrożenie innowacyjnego produktu lub innowacji procesowej.
Wnioski będzie można składać od 25 marca 2020 r. do 24 kwietnia 2020 r. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup środków trwałych, robót i materiałów budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how. Dofinansowanie
uzyskają projekty o wartości co najmniej 1 mln zł. Poziom dofinansowania jest uzależniony od wydatku, wielkości firmy oraz lokalizacji
inwestycji. Szczegółowe warunki można znaleźć na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-konkursogolny-2.
 Opracowanie nowego produktu, technologii, projektu wzorniczego przez jednostkę naukowo-badawczą i wdrożenie do praktyki przedsiębiorstwa (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP).
W pierwszym etapie, środki trafiają do jednostki naukowo-badawczej na opracowanie nowego produktu, technologii lub projektu wzorniczego, natomiast w drugim etapie, przedsiębiorca przeznacza dofinansowanie na wdrożenie wyników prac badawczych w przedsiębiorstwie. Na pierwszy etap można uzyskać do 340 tys. zł, przy poziomie dofinansowania do 85%, natomiast na część wdrożeniową do 560
tys., przy poziomie dofinansowania zgodnie z mapą pomocy regionalnej1. Wnioski można składać do 7 lipca 2020 r.
 Internacjonalizacja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (z wyjątkiem firm z województwa mazowieckiego).
Wsparcie adresowane dla firm działających w branżach o wysokim potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym (Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.3. Go to Brand):
 biotechnologia i farmaceutyka,
 budowa i wykańczanie budowli,

1

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz.U.2014 poz. 878).
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 części samochodowe i lotnicze,
 maszyny i urządzenia,
 moda polska,
 IT/ICT,
 jachty i łodzie rekreacyjne,
 polskie specjalności żywnościowe,
 sprzęt medyczny,
 branża kosmetyczna,
 meblarska,
 usługi prozdrowotne.
Środki finansowe są przeznaczone na pokrycie kosztów udziału w targach, wystawach, misjach gospodarczych, konferencjach, podróży
pracowników przedsiębiorstwa, transportu eksponatów, reklamy w mediach targowych, usług doradczych dotyczących przygotowania
produktu do wdrożenia na danym rynku. Maksymalna wartość dofinansowania to 425 670 zł. Dofinansowanie może być udzielane na zasadach pomocy do minimis (85% dla mikro firm, 75% dla małych, a 60% dla średnich). Przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie
muszą spełnić kryteria zapisane w branżowych programach promocji. Każdy program zawiera listę imprez o charakterze wystawienniczym, w których przedsiębiorca powinien wziąć udział, rynki perspektywiczne dla danej branży oraz listę kodów PKD uprawniających do
udziału w konkursie. Wnioski można składać do 11 marca 2020 r. To już ostatnia runda naboru. Szczegółowe informacje można znaleźć na
stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/go-to-brand.
 Wdrożenie technologii przyjaznych środowisku, służących poprawie jakości życia, innowacji w obszarze
wód śródlądowych i morskich (Norweski Mechanizm Finansowy, Program Rozwój Przedsiębiorczości
i Innowacje).
O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które działają na rynku co
najmniej 12 miesięcy oraz w jednym z trzech ostatnich lat osiągnęły przychód w wysokości 140 tys. euro dla
projektów środowiskowych, 20 tys. euro dla projektów dotyczących wód śródlądowych i poprawiających
jakość życia. Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie mapy pomocy regionalnej i może wynieść do
70% wydatków podlegających refundacji. Dofinansowanie można przeznaczyć na wydatki inwestycyjne,
prace badawczo-rozwojowe, doradztwo czy zakup maszyn i urządzeń.
Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie wdrożenia technologii przyjaznych środowisku wynosi 1 mln euro, w pozostałych
projektach – 2 mln euro.
Oddzielna pula środków w programie została zarezerwowana dla przedsiębiorczych kobiet prowadzących działalność gospodarczą na
realizację projektu dotyczącego technologii przyjaznej środowisku, poprawy jakości życia, innowacji w obszarze wód śródlądowych i morskich. Dofinansowanie jest uzależnione od wielkości firmy, lokalizacji i rodzaju wydatku. Z dotacji można sfinansować koszty inwestycji,
zakup usług doradczych, mentoringowych, prac badawczo-rozwojowych. Bardzo ważnym elementem Programu jest realizacja projektu w
partnerstwie z podmiotami z Norwegii, projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie grantu.
 Szkolenia i doradztwo finansowane z funduszy Unii Europejskiej.
Przedstawiono ofertę szkoleń w ramach projektu PARP Akademia Menedżera Innowacji i systemu bonów rozwojowych.
Na zakończenie konsultant ośrodka EEN przy Fundacji przedstawił działania wspierające przedsiębiorców we wdrażaniu innowacji oraz
współpracy międzynarodowej. Oferujemy również pomoc w znalezieniu partnera do projektu z Norwegii za pośrednictwem ogólnoświatowej
bazy ofert. Firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu.
Spotkanie było okazją do bezpośrednich konsultacji swoich projektów z przedstawicielem agencji rządowej oraz networkingu i wymiany
doświadczeń związanych z pozyskiwaniem i realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy byli najbardziej zainteresowani projektami z zakresu wdrażania innowacyjnych produktów i procesów we współpracy z jednostkami naukowobadawczych, zrównoważonego rozwoju oraz wchodzenia z ofertą na zagraniczne rynki.
Źródło:
https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow?programs=poir
https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow?programs=funduszenorweskie
ŁK
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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

International Media Festival for Prevention
– zgłoszenia do 29 lutego

29 lutego 2020 r. mija termin nadsyłania prac na międzynarodowy festiwal mediów dotyczący bezpieczeństwa pracy, będący częścią XXII
Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (4–7 października 2020 r., Toronto, Kanada). Można zgłosić filmy, produkcje multimedialne, strony i szkolenia internetowe, aplikacje, media społecznościowe i oprogramowanie o tematyce bhp - wykonane profesjonalnie lub
amatorsko przez organizacje krajowe lub międzynarodowe, przedsiębiorstwa, instytucje, agencje, twórców filmowych, studentów oraz osoby
indywidualne.
Międzynarodowe jury wyłoni listę nominowanych, a spośród nich zwycięzców festiwalu. Wszystkie nominowane prace będą prezentowane
międzynarodowej publiczności podczas Kongresu. Wręczenie nagród nastąpi podczas specjalnej sesji medialnej 5 października 2020 r.
Organizatorem festiwalu jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego (ISSA - The International Social Security
Association).
Napo, animowany ambasador bezpieczeństwa i zdrowia, zachęca do udziału w festiwalu w krótkim filmie: https://www.youtube.com/
watch?v=Julpte6dy-0&feature=youtu.be
Więcej informacji:
https://osha.europa.eu/pl/oshnews/napo-calls-entries-international-media-festival-prevention
https://mediainprevention.org/en/
https://mediainprevention.org/en/festival.html
https://www.safety2020canada.com/
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Konkurs Poprawa Warunków Pracy
rozstrzygnięty
Konkurs organizuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi, partnerami społecznymi. Oceniane są prace naukowo-badawcze,
rozwiązania techniczne i technologiczne oraz przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne prowadzące do poprawy warunków pracy.
W 47. edycji konkursu spośród 71 zgłoszeń komisja nagrodziła następujące projekty:
Kategoria A – Rozwiązania techniczne i technologiczne
Nagroda I stopnia
Mobilne urządzenie czyszczące MUC 2 – Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach i BTH Biuro Techniczno-Handlowe
Waldemar Korolew w Bielsku-Białej.
Nagroda II stopnia
Wdrożenie drona inspekcyjnego do przeglądów wizualnych i termograficznych trudnodostępnych miejsc i urządzeń technologicznych PGE GiEK S.A., Oddział Elektrownia Bełchatów w Bełchatowie
Nagrody III stopnia
Modernizacja suwnicy Q-100 T – zaprojektowanie i wykonanie stałego systemu asekuracji zbiorowej chroniącej przed upadkiem z wysokości na podłożu suwnicy w budynku maszynowni - Enea Elektrownia Połaniec S.A. w Połańcu
Poprawa warunków pracy pracowników produkujących konwencjonalne lampy samochodowe w narażeniu na czynnik chemiczny: dwutlenek siarki, poprzez montaż dodatkowej wentylacji na stanowiskach prac - Lumileds Poland S.A. w Pabianicach
Kategoria B - Prace naukowo-badawcze
Nagroda I stopnia
Zintegrowana metoda ograniczenia zagrożenia pożarami endogenicznymi w kopalniach węgla kamiennego - Polska Grupa Górnicza S.A.,
Kopalnia Węgla Kamiennego ROW Ruch Chwałowice w Rybniku, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu i Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej w Gliwicach
Nagroda II stopnia
Opracowanie wstępnej propozycji metodologii z zakresu zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach wydobywczych w odniesieniu do zmieniających się warunków demograficznych - KGHM CUPRUM Sp. z o.o., CB-R we Wrocławiu, grafikainaczej.pl we Wrocławiu, Uniwersytet
Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii
Nagroda specjalna Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Ogrzewana rękawica do ochrony przed zimnem - Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii
Materiałowej, F.H. JAKAR Sp. j. w Radomiu, REK-SWED Sp. z o. o. w Złotowie
Kategoria C – Przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne
Nagroda I stopnia
Elektroniczna aplikacja BHP jako narzędzie do monitorowania stanu BHP oraz zagrożeń na budowie - TRAKCJA Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. w Warszawie
Nagrody II stopnia
Wirtualna rzeczywistość jako narzędzie wykorzystywane podczas szkoleń w Polskiej Grupie Górniczej S.A. - Polska Grupa Górnicza S.A.
w Katowicach
Teledyski muzyczne „Tango w przebudowie”, „Zabawa w rabunek” oraz „Bezpieczny zestaw” jako narzędzie wykorzystywane podczas
szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy w Polskiej Grupie Górniczej S.A. - PGG S.A. KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach, Polska Grupa Górnicza S.A. w Katowicach
Nagroda III stopnia
Kampania „Moda na bezpieczeństwo'' spersonalizowana dla pracowników Kimball Electronics Poland Sp. z o. o. promująca bezpieczeństwo w pracy i po pracy – motyw przewodni „W pracy, po pracy – ubierz się w bezpieczeństwo” - Kimball Electronics Poland Sp. z o.o.
w Tarnowie Podgórnym, DOBOCOM Sp. z o.o. Spółka komandytowa w Poznaniu
Ponadto komisja konkursu przyznała 15 wyróżnień i 12 listów gratulacyjnych.
Więcej informacji:
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/89232/SPRAWOZDANIE-OKPWP-47-do-internetu.pdf
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4 lutego – Światowy dzień walki z rakiem

Światowy dzień walki z rakiem został ustanowiony w 2000 r. podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu. Przyjęto wtedy Kartę Paryską, w myśl której sygnatariusze – rządy krajów świata, zobowiązały się do stworzenia programów zapobiegania i leczenia chorób nowotworowych.
Nowotwory pochodzenia zawodowego stanowią wielkie wyzwanie w dziedzinie ochrony zdrowia pracowników w Europie. Rocznie odnotowuje się 120 tys. przypadków zachorowań na raka wywołanych czynnikami szkodliwymi w pracy. Nowotwory stanowią 53% wszystkich
zgonów związanych z pracą w UE i innych krajach rozwiniętych.
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), wzorem lat ubiegłych, włącza się w kampanię podnoszącą świadomość na temat nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem tych związanych z pracą. Na stronie internetowej Agencji można znaleźć m.in.
artykuły i opracowania na ten temat:
 substancje rakotwórcze, mutagenne i działające szkodliwie na rozrodczość
https://oshwiki.eu/wiki/Carcinogenic,_mutagenic,_reprotoxic_(CMR)_substances
 obciążenie chorobami zawodowymi
https://oshwiki.eu/wiki/Burden_of_occupational_diseases
 dopuszczalne wartości narażenia zawodowego
https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_exposure_limit_values
 nowotwory związane z pracą
https://oshwiki.eu/wiki/Work-related_cancer
 eliminowanie nowotworów zawiązanych z pracą
https://oshwiki.eu/wiki/Eliminating_occupational_cancer_in_Europe_and_globally
 powrót do pracy po chorobie nowotworowej
https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/executive-summary-rehabilitation-and-return-work-after-cancer/view
 narażenie na czynniki rakotwórcze i metody oceny tego narażenia
https://osha.europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/reports/report-soar-work-related-cancer/view
 substancje zaburzające działanie układu hormonalnego
https://oshwiki.eu/wiki/Endocrine_Disrupting_Chemicals
W latach 2020-2021 EU-OSHA przeprowadzi europejskie badanie narażenia pracowników na czynniki mogące skutkować chorobami nowotworowymi, m.in. azbest, benzen, chrom, spaliny z silników Diesla, nikiel, pył krzemionki, promieniowanie ultrafioletowe, pył drzewny
i inne. Wyniki pomogą lepiej przygotować kampanie uświadamiające i działania zapobiegawcze.
Więcej informacji:
http://www.worldcancerday.org
https://roadmaponcarcinogens.eu
https://osha.europa.eu/pl/themes/work-related-diseases/work-related-cancer
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0130&from=EN
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2709&furtherNews=yes
Źródła:
https://osha.europa.eu
https://oshwiki.eu
https://www.ciop.pl
https://mediainprevention.org/en/festival.html
https://www.safety2020canada.com
http://www.worldcancerday.org
https://roadmaponcarcinogens.eu
https://eur-lex.europa.eu
https://ec.europa.eu
MKS
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INFORMACJE DOTYCZĄCE
PROGRAMÓW
BADAWCZYCH/RAMOWYCH
RICH-2 – International Joint Proposal Check Service
- pomoc przy sprawdzaniu wniosków
z dziedziny infrastruktur badawczych
Usługę, polegającą na wspólnym sprawdzaniu wniosków z dziedziny infrastruktur badawczych, oferuje RICH, Europejska Sieć Krajowych
Punktów Kontaktowych (KPK) ds. Infrastruktur Badawczych w programie Horyzont 2020 (European Network of National Contact Points
(NCPs) for Research Infrastructures in Horizon 2020). Do kwietnia 2020 r. można korzystać z pomocy ekspertów w udoskonaleniu tworzonych
aplikacji o dofinansowanie. Dyskrecja, poufność projektów i ochrona danych, w tym osobowych, są w pełni zapewnione. Eksperci muszą być
wolni od konfliktu interesów. Zasady postępowania są zawarte w dokumencie Minimum standards and Guiding principles for setting up systems of National Contact Points (NCP systems) under Horizon 2020 (https://ec.europa.eu/research/participants/data/support/ncp/h2020standards-principles_en.pdf).
W sprawie usługi RICH-2 należy się zgłosić do Krajowego Punktu Kontaktowego (komórka ds. Europejskiej infrastruktury badawczej,
tel. 22 828-74-83 wew. 05, 664 032 132).
Więcej informacji:
http://www.rich2020.eu/news/jps

Spotkanie dotyczące konkursów H2020
Sieć Punktów Kontaktowych na rzecz bezpiecznych
społeczeństw (SEREN4 - Network of Secure Societies
National Contact Points) organizuje we współpracy z Komisją Europejską dzień informacyjny i spotkania brokerskie
Bezpieczne społeczeństwa w dniach 12-13 marca 2020 r.
w Brukseli. Program spotkania dotyczy zakresu i warunków
konkursu w programie Horyzont 2020, wyzwanie społeczne
Bezpieczne społeczeństwa - ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli, który będzie otwarty w połowie marca. Konkurs dotyczy finansowania badań w dziedzinie bezpieczeństwa prowadzonych przez jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, organizacje społeczne.
Więcej informacji:
https://h2020-secure-societies-info-day.b2match.io/
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Dzień z Horyzontem 2020
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej organizuje 25 marca Dzień
z Horyzontem 2020. Eksperci KPK przedstawią możliwości dofinansowania projektów naukowców,
przedsiębiorców i instytucji w ostatnich konkursach programu H2020 na rok 2020. Beneficjenci programu
podzielą się swoim doświadczeniem i przedstawią korzyści, jakie przyniosły im projekty programu
H2020. Na spotkaniu będą także omówione założenia i zasady nowego programu ramowego Horyzont
Europa.
Więcej informacji:
https://www.kpk.gov.pl/?p=51110

Najbliższe konkursy programu
Przestrzeń kosmiczna
Projekty dotyczące obserwacji ziemi (wykorzystanie programu Copernicus), technologii na rzecz niezależności i konkurencyjności europejskiego sektora kosmicznego, robotyki kosmicznej, technologii związanych z komunikacją satelitarną, aplikacji i usług związanych z Europejskim Systemem Nawigacji Satelitarnej (EGNSS/Galileo).
Termin składania wniosków: do 5 marca 2020 r.
Bezpieczne społeczeństwa
Projekty z następujących dziedzin: ochrona infrastruktury krytycznej, walka z przestępczością i terroryzmem, bezpieczeństwo granic wewnętrznych i zewnętrznych, cyberbezpieczeństwo i ochrona danych, bezpieczeństwo inteligentnych miast, w tym przestrzeni publicznych.
Termin składania wniosków: od 12 marca do 27 sierpnia 2020 r.
Europa w zmieniającym się świecie
Projekty dotyczące trzech bloków tematycznych: zarządzanie ruchami migracyjnymi, w tym zastosowanie innowacyjnych (np. ICT) rozwiązań wspierających integrację migrantów w społecznościach europejskich, społeczno-ekonomiczne i kulturowe przemiany w kontekście
czwartej rewolucji przemysłowej (np. innowacyjne technologie dla usług publicznych, rozwój miast i regionów w kontekście turystyki kulturalnej, cyfryzacja dóbr dziedzictwa kulturowego), założenia demokracji i rządzenia (np. nowe sposoby dostarczania usług publicznych, radykalizacja i inne).
Termin składania wniosków: do 12 marca 2020 r.
Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (SwafS)
Projekty międzynarodowej współpracy w prowadzeniu odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji „dla społeczeństwa” dotyczące
m.in. rozwoju ducha przedsiębiorczości i innowacyjności u dziewczynek, badania efektywności nieformalnego (poza klasą) nauczania przedmiotów ścisłych, zapobieganie przemocy na tle płciowym, w tym w organizacjach badawczych i uniwersytetach, etyka technologii o dużym
wpływie społeczno-ekonomicznym (np. edycja genów, przechowywanie cyfrowych danych DNA).
Termin składania wniosków: do 15 kwietnia 2020 r.
Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020
https://www.kpk.gov.pl/?p=50431
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Najbliższe konkursy Narodowego Centrum Nauki
SONATINA 4
Konkurs na projekty badawcze dla młodych badaczy, którzy uzyskali stopień naukowy doktora do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2020 r. Projekty obejmują prowadzenia badań naukowych w Polsce
oraz staży w zagranicznych ośrodkach naukowych.
Termin składania wniosków: 16 marca 2020 r.
Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina4
ETIUDA 8
Konkurs na stypendia doktorskie i staże zagraniczne dla uczestników studiów doktoranckich i osób z otwartym przewodem doktorskim.
Termin składania wniosków: 16 marca 2020 r.
Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda8

JPI UE Urban Accessibility and Connectivity
Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy ERA-NET Co-fund Urban Accessibility and Connectivity
(EN UAC), dotyczące rozwoju miast i obszarów zurbanizowanych. O finansowanie mogą się starać konsorcja złożone z co najmniej
3 zespołów badawczych, z co najmniej 3 krajów. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać stopień naukowy doktora.
Terminy składania wspólnych wniosków skróconych (pre-proposals): 17 marca 2020 r.
Więcej informacji:
https://jpi-urbaneurope.eu/calls/enuac

JPI UE Urban Accessibility and Connectivity
Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące rozwoju technologii obrazowania i stymulacji mózgu w diagnostyce i leczeniu chorób
neurodegeneracyjnych. Projekty mogą składać konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów.
Terminy składania wspólnych wniosków skróconych (pre-proposals): 3 marca 2020 r.
EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND) to największa globalna inicjatywa badawcza, podejmująca skoordynowane
działania w celu znalezienia przyczyn, opracowania metod leczenia i identyfikacji sposobów opieki nad osobami z chorobami neurodegeneracyjnymi.
Więcej informacji:
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-jpnd/ogloszenie-jpnd2020
https://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/jpnd-open-call-2020/open-calls/
Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy
Źródła:
http://www.kpk.gov.pl, https://ec.europa.eu, http://www.rich2020.eu, https://h2020-secure-societies-info-day.b2match.io, https://
www.ncn.gov.pl, https://jpi-urbaneurope.eu, https://www.neurodegenerationresearch.eu
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.

BRRO20190122001

Rumuńska firma jest zainteresowana dystrybuowaniem paneli fotowoltaicznych i paneli słonecznych. Obecnie firma oferuje usługi projektowe i instalacyjne dla systemów solarnych
i innych typów instalacji elektrycznych. Potencjalnymi partnerami są producenci i hurtownicy
paneli słonecznych. Współpraca będzie oparta na umowach o świadczenie usług dystrybucyjnych.

2.

BRDK20190206001

Duńska firma specjalizująca się w dostawach systemów wentylacji przemysłowej poszukuje
doświadczonych producentów z istniejącym asortymentem wentylatorów odśrodkowych wolnoobrotowych wykonanych ze stali ocynkowanej. Najlepiej, jeśli partner będzie miał siedzibę
we Włoszech, w Polsce lub w krajach bałtyckich.

3.

BRRO20190225001

Rumuńska firma specjalizuje się w dystrybucji materiałów budowlanych, metalowych tulei
oraz produkuje instalacje grzewcze i sanitarne. Poszukuje producentów baterii i kranów.

4.

BRRO20190301001

Rumuńska firma specjalizująca się w dystrybucji materiałów budowlanych, tulei stalowych
oraz produktów do instalacji grzewczych i sanitarnych poszukuje producentów kominów.

5.

BRRO20181219001

Rumuńska firma specjalizująca się w dystrybucji nawozów rolniczych i pestycydów poszukuje
nowych dostawców / źródeł produktów, aby pokryć obecny popyt na rolniczym rynku rumuńskim. Firma poszukuje firm, które chcą dystrybuować swoje produkty na rynku rumuńskim.

6.

BRRO20190301002

Rumuńska firma specjalizująca się w dystrybucji materiałów budowlanych, rur stalowych,
kominów i produktów do instalacji termicznych i sanitarnych jest zainteresowana dystrybucją
kratek wentylacyjnych.

7.

BRSI20190401001

Słoweński hurtownik, specjalizujący się w produkcji i sprzedaży produktów mięsnych jest na
etapie rozszerzania sieci dostawców. Firma poszukuje dostawców sezonowanej wołowiny
z krajów UE, zainteresowanych współpracą na podstawie umowy o agencji handlowej.

8.

BRRO20190321001

Rumuńska firma specjalizuje się w sprzedaży detalicznej zabawek wysokiej jakości. Firma
oferuje zabawki dla niemowląt i dzieci w wieku 1-10 lat. Wszystkie oferowane zabawki są
wykonane z drewna lub innych naturalnych materiałów. Firma jest zainteresowana rozszerzeniem sieci partnerów biznesowych poprzez identyfikację międzynarodowych dostawców zabawek edukacyjnych w ramach umów dystrybucyjnych i / lub produkcyjnych.

9.

BRFR20190322001

Francuska firma w dziedzinie projektowania silników elektrycznych i generatorów poszukuje
podwykonawców w tym samym sektorze w Europie. Firma dostosowuje produkty do różnych
opcji odpowiadających wymaganiom klientów, jest zainteresowana rozszerzeniem swoich rozwiązań i wiedzy.

10.

BRCY20190404001

Cypryjska firma, której głównym przedmiotem działalności jest eksport produktów spożywczych (mrożone mięso, ryby) i innych towarów, poszukuje producentów / dostawców wołowiny, wieprzowiny, kurczaka i indyka w Europie, dla których może świadczyć usługi komercyjne lub usługi dystrybucji.

11.

BORU20190318014

Rosyjska firma z regionu Riazania produkuje kompaktowe liczniki ciepła i poszukuje partnerów międzynarodowych do podpisania umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

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.

Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego, Urząd Statystyczny w Łodzi,
Łódź 2019.
Kolejna edycja najważniejszej pozycji planu wydawniczego Urzędu Statystycznego w Łodzi. Publikacja ma charakter zbiorczy i prezentuje najnowsze dane statystyczne dotyczące poziomu życia mieszkańców, potencjału ekonomicznego oraz
stanu środowiska przyrodniczego województwa łódzkiego.
Rocznik składa się z obszernego zestawu tablic statystycznych, podzielonych na
22 działy tematyczne. Dane z zakresu infrastruktury komunalnej i mieszkań zostały
ujęte w nowym dziale „Gospodarstwa domowe. Mieszkania”.
Działy tematyczne poprzedzone zostały tablicami przeglądowymi charakteryzującymi województwo łódzkie na tle kraju w 2018 r. Następnie zestawiono ważniejsze dane o województwie za lata 2000, 2005, 2010, 2014-2018. Każdy z działów
opatrzono uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące zastosowanej
terminologii i metodologii.
Źródło: Przedmowa

Województwo Łódzkie 2019. Podregiony, powiaty, gminy, Urząd Statystyczny w Łodzi. Łódź 2019.
Kolejne wydanie publikacji stanowiącej dopełnienie Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego i prezentującej dane w przekroju terytorialnym.
Zgodnie z założeniami polityki publikacyjnej statystyki publicznej zostało przygotowane po raz ostatni.
Publikację otwierają tablice przeglądowe: ogólna charakterystyka województwa w latach 2000, 2005 i 2010-2018 oraz tablica zawierająca podstawowe
dane dla jednostek terytorialnych za lata 2010 i 2018. Zestaw tablic statystycznych zgrupowanych w 16 działach tematycznych poprzedzają uwagi metodyczne, zawierające wyjaśnienia i stosowne definicje. Prezentację zjawisk w poszczególnych jednostkach podziału terytorialnego wzbogacają kartogramy ilustrujące wybrane zjawiska.
Źródło: Przedmowa
KK
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