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Powszechny Spis Rolny to największe i najważniejsze badanie statystyczne rolnictwa. Rozpocznie się 1 września i trwać będzie do  

30 listopada 2020 r.  Dane zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.  

W całej Polsce Powszechnym Spisem Rolnym 2020 objętych jest ponad 1,5 mln gospodarstw rolnych, z czego prawie 135 tys. w wojewódz-

twie łódzkim. Do uczestnictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych. 

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo i pokazać zmiany jakie zaszły od 

poprzedniego spisu (2010). Służą władzom, zarówno centralnym jak i lokalnym do podejmowania decyzji strategicznych, opartych na analizie 

danych oraz prowadzenia polityki rolnej. Także na podstawie danych ze spisu rolnego Komisja Europejska określa wielkość wsparcia Unii 

Europejskiej dla Polski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzięki któremu od wielu lat modernizuje się polskie rolnictwo.  

Podczas tegorocznego spisu obowiązkową formą zbierania danych jest samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interak-

tywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej spisrolny.gov.pl. Dla osób, które potrzebować będą pomocy lub którym nie uda się wypełnić 

formularza internetowego, została uruchomiona infolinia, umożliwiająca telefoniczne dokonanie samospisu poprzez kanał „spisz się przez tele-

fon”. Rachmistrze telefoniczni obsługujący linię „Spisz się przez telefon” są dostępni siedem dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 20.00.  

Dane zbierane w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020 dotyczą m.in.: 

 cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,  

 sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych, 

 struktury dochodów, 

 aktywności ekonomicznej, 

 sposobu użytkowania gruntów,  

 powierzchni zasiewów, nawożenia,  

 zastosowania środków ochrony roślin,  

 pogłowia zwierząt gospodarskich,  

 chowu i hodowli ryb, 

 budynków gospodarskich,  

 maszyn i urządzeń rolniczych. 

Niezależnie od trwającego samospisu internetowego, od 16 września do 30 listopada 2020 r. z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy 

nie dokonali jeszcze samospisu, kontaktować się będą rachmistrze telefoniczni., a jeżeli sytuacja epidemiczna poprawi się, wówczas z rolnikiem 

po  1 października br. kontaktować się będzie rachmistrz terenowy. Potwierdzenie tożsamości rachmistrzów spisowych zapewni infolinia  

spisowa.  

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dokonają samospisu, nie będą mogli odmówić przekazania danych rachmistrzowi, który się 

z nimi skontaktuje. 

Spisy rolne, realizowane raz na 10 lat, odbędą się w tym roku we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej. Obowiązek udzia-

łu w  spisie rolnym na użytkowników gospodarstw rolnych nakłada Ustawa o Statystyce Publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r., 

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc na infolinię GUS: 22 279 99 99. 

Spiszmy się jak na rolników przystało! 
– czyli Powszechny Spis Rolny 2020 
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Warsztaty dla MŚP nt. Innowacji i CSR  

dla zrównoważonego rozwoju 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Narodowe Cen-

trum Badań i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Łódz-

kiego oraz główny punkt informacji o funduszach europejskich zapra-

szają na bezpłatne warsztaty  dla przedsiębiorców z sektora MŚP na 

temat innowacji na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu 

i zrównoważonego rozwoju. Warsztaty odbędą się w pięciu miastach 

w Polsce: Łodzi, Gdańsku, Krakowie, Szczecinie i Zielonej Górze. 

Warsztat został podzielony na trzy bloki tematyczne: 

Blok I – teoretyczny, obejmuje wprowadzenie do tematyki spo-

łecznej odpowiedzialności biznesu i zasady zrównoważonego rozwo-

ju. Uczestnicy dowiedzą się o współczesnych trendach konsumentów 

oraz zmianach zachodzących w otoczeniu gospodarczym wpływają-

cych na sposób prowadzenia biznesu. 

Blok II – regionalny, dotyczy omówienia kluczowych wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych w kontekście wdrażania 

społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zasady zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat projektów wspierających 

innowacyjność, zrównoważony rozwój oraz dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Blok III – praktyczny, obejmuje zapoznanie uczestników z praktycznymi narzędziami wspierającymi przedsiębiorstwa we wdrażaniu stra-

tegii społecznej odpowiedzialności biznesu. Uczestnicy uzyskają umiejętności identyfikacji głównych interesariuszy przedsiębiorstwa, określe-

nia celów i zobowiązań w kontekście zasady zrównoważonego rozwoju oraz przygotowania założeń do strategii CSR. 

W Łodzi warsztat odbędzie się 23 września 2020 r. w Głównym Punkcie Informacji Funduszy Europejskich przy ul. Moniuszki 7/9.  

Szczegółowe informacje oraz zapisy są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/rupa-robocza-dsinnowacji-dla-

zrownowazonego-rozwoju-i-csr 
ŁK 

 

 

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 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
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Dotacje na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstw  

z województwa łódzkiego 

 

 

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 

Dotacje na kapitał obrotowy to kolejny element wsparcia polskiej gospodarki. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego, działanie 2.3.1 „Innowacje w MŚP” do przedsiębiorców z województwa łódzkiego trafi ponad 57 milionów złotych. Wsparcie 

skierowane jest do mikro i małych firm dotkniętych skutkami epidemii COVID-19, które udokumentują spadek obrotów o co najmniej 30% 

w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku, począwszy od 1 marca 2020 roku, w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porów-

naniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku.  

Poziom dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych, a kwota dofinansowania zależy od liczby etatów w przedsiębiorstwie i 

liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia, przy czym przedsiębiorca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowe-

go na okres maksymalnie trzech miesięcy. Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 164 747,31 zł. Składając wniosek należy właściwie 

określić liczbę osób zatrudnionych, liczonych jako pełne etaty w przedsiębiorstwie wg stanu na moment składania wniosku o dofinansowanie. 

Pod uwagę należy brać tylko osoby zatrudniane bezpośrednio przez przedsiębiorcę składającego wniosek o dofinansowanie. 

W wyliczeniach nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyń-

skiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego). 

Przykładowo, przedsiębiorstwo zatrudniające 9 pracowników może liczyć na dofinansowanie maksymalnie przez 3 miesiące w wysokości ok. 70 605,99 

zł. Dla porównania, przedsiębiorstwo zatrudniające 49 pracowników może liczyć na 3 miesiące wsparcia w kwocie ok. 164 747,31 zł1.   

Przedsiębiorca nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych na potwierdzenie poniesienia wydatków rozliczanych 

stawką jednostkową. 

Wnioski o dofinansowanie będzie przyjmować Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Dokładny termin konkursu zostanie podany na stronie 

https://cop.lodzkie.pl/ .  

Realizacja projektu może rozpocząć się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o dofinansowanie 

oraz okres realizacji projektu nie może być krótszy niż 1 miesiąc kalendarzowy oraz dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe. 

Nabór, który był prowadzony we wrześniu został unieważniony z uwagi na awarię systemu do rejestracji wniosków. Decydującym kryte-

rium była kolejność złożenia wniosku. 

 

Źródło: https://cop.lodzkie.pl/  
 ŁK 

1 Wysokość stawki jednostkowej przysługującej średniemu przedsiębiorcy odpowiednio do wielkości zatrudnienia określa tabela stawek jednostkowych, stanowiąca załącznik nr 5 do 

wezwania do naboru.  

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
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2-3 września 2020 r. w Hali EXPO w Łodzi odbyły się targi Fashionwear – najważniejsze wydarzenie dla branży odzieżowej w Polsce. Te-

goroczne targi, pierwsze w Łodzi po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, zgromadziły ponad 100 wystawców z Polski, którzy zapre-

zentowali 150 marek. Odwiedzający mieli okazję zapoznać się z najnowszymi trendami mody, które będą obowiązywać w sezonie jesień-zima 

2020/2021 oraz produktami najbardziej znanych polskich projektantów. Wśród wystawców nie zabrakło również marek zagranicznych. Wystaw-

cy reprezentowali producentów odzieży męskiej i damskiej, obuwia, biżuterii oraz dodatków do odzieży. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

Wśród wystawców byli klienci ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości. Konsultanci ośrodka EEN w Ło-

dzi przedstawili przedsiębiorcom możliwości wsparcia w znalezieniu partnerów handlowych i technologicznych za granicą. 

Podsumowanie targów można znaleźć na stronie: https://www.fashionweare.com/  

 
ŁK 

Targi Mody 2020 | Fashionweare B2B 

NASZE PROJEKTY 
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Spotkania B2B firm branży rolnej InterAGRO 2020 

Kijów, 28-30 października 2020 r.  

Instytut Fizyki Narodowej Ukraińskiej Akademii Nauk, partner Enterprise Europe Network, zaprasza do udziału w spotkaniach B2B orga-

nizowanych podczas międzynarodowej wystawy maszyn rolniczych i wyposażenia InterAGRO, która odbędzie się w Międzynarodowym Cen-

trum Wystawienniczym Kijowie w dniach 28–30 października 2020 r. 

Spotkania odbędą się w trybie online poprzez specjalnie przygotowaną platformę. 

 

Docelowe sektory spotkań: 

 maszyny rolnicze, 

 wyposażenie do naprawy i utrzymania sprzętu, części zamienne, 

 innowacje i techniki precyzyjnych upraw, 

 produkcja nasion i trzody, 

 technologie klimatyczne, 

 zrównoważona produkcja jutra. 

 

Dlaczego warto uczestniczyć? 

 możliwość nawiązania współpracy handlowej lub technologicznej, 

 dotarcie do kluczowych graczy na rynku ukraińskim w branży rolnej, 

 sprawdzenie możliwości biznesowych i inwestycyjnych, 

 nawiązanie kontaktów międzynarodowych, 

 poznanie nowości badawczych z dziedziny rolnictwa i hodowli. 

 

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. 

 

Więcej informacji i rejestracja poprzez stronę: 

https://interagro.b2match.io 

 

Firmom z regionu łódzkiego wsparcia w przygotowaniu oferty/zgłoszenia udziela Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Roz-

woju Przedsiębiorczości, partner spotkań. Przy rejestracji prosimy wybrać FRP jako instytucję wspierającą.  

Kontakt: tel. 42 630 36 67, fundacja@frp.lodz.pl 

 

KK 

NASZE PROJEKTY 
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Komisja Europejska opublikowała 17.09.2020 nową propozycję celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 r., aby zwiększyć 

poziom ograniczenia z obecnych 40% do 55%. Wniosek ten będzie wymagał negocjacji z Parlamentem Europejskim i państwami członkowski-

mi, zanim stanie się aktem prawnym. Odpowiedzialna za to zagadnienie komisja w Parlamencie Europejskim zajęła już stanowisko w sprawie 

60% redukcji emisji w ramach dyskusji nad prawem klimatycznym do 2050 r., podczas gdy Rada państw członkowskich nie zajęła jeszcze 

stanowiska. Cel jest częścią szerszego dokumentu, zwanego planem klimatycznym, który przedstawia niektóre z inicjatyw, które Komisja Eu-

ropejska podejmie w najbliższych miesiącach. 

Kilka istotnych punktów dotyczących branży instalacyjno- grzewczej zawartych w planie klimatycznym Komisji: 

 Plan przewiduje, że nadchodząca inicjatywa - fala renowacji budynków (spodziewana w połowie października) - zapoczątkuje działa-

nia mające na celu „przestawianie się instalacji grzewczych z paliw na rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii, upo-

wszechnianie najbardziej efektywnych energetycznie produktów i urządzeń, wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania ener-

gią w budynkach […] i poprawę termoizolacji w budynkach”. Przewiduje wprowadzenie instrumentów finansowych i będzie wspierać 

szkolenia w zakresie umiejętności w tych zakresach (s. 20). 

 Komisja zmierza w kierunku włączenia budynków do EU ETS (system handlu uprawnieniami do emisji CO2), chociaż sformułowanie 

pozostawia możliwość innych opcji legislacyjnych (s. 14). 

 W planie wspomina się o przekazywaniu dochodów z ETS gospodarstwom domowym o niskich dochodach w celu stymulowaniu prze-

stawiania się na technologie niskoemisyjne także w takich gospodarstwach domowych - ta sekcja pozostawia otwarte drzwi do wyko-

rzystania dochodów z ETS na renowację budynków wykorzystywanych przez mieszkańców o niskich dochodach. (str. 5 i 14). 

 Charakter i poziom dzisiejszego indykatywnego celu w zakresie ogrzewania i chłodzenia ze źródeł odnawialnych, zawartego w dyrek-

tywie w sprawie energii odnawialnej, może być poddany ponownej ocenie (str. 19). 

 Większość oszczędności energii potrzebnych do osiągnięcia celu musiałaby pochodzić z budynków. W związku z tym Komisja określi 

każdą potrzebę ukierunkowanej zmiany dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (str. 20). 

 

Następne kroki 

 5-8 października 2020 r .w Parlamencie Europejskim odbędzie głosowanie na posiedzeniu plenarnym w sprawie celu na 2030 r. i prawa 

klimatycznego na 2050 r. 

 Połowa października 2020 r. (jak się oczekuje): Komisja Europejska opublikuje program fala renowacji budynków (the Renovation 

Wave for buildings). 

 

Tło 

W grudniu 2019 r. Komisja Europejska wyznaczyła strategiczny kierunek dekarbonizacji gospodarki europejskiej do 2050 r. W ramach 

Europejskiego Zielonego Ładu. W programie  Europejski Zielony Ład (The European Green Deal) ogłoszono, że w 2030 roku cel dekarboniza-

cji – obniżenia emisji CO2 zostanie zwiększony z obecnych 40%. 

 

 

Opracowanie na podstawie materiałów z EHI i Komisji Europejskiej:   

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych 

 

 

Komisja Europejska proponuje  

55% redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. 

NASZE PROJEKTY 
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NASZE PROJEKTY 

Spotkania kooperacyjne szansą  

na znalezienie partnera zagranicznego 

Lp. Termin Tytuł Branża Rejestracja online poprzez stronę 

1. 7-9.09.2020 Riga Food 2020 Spożywcza https://rigafood2020.b2match.io  

2. 15-17.09.2020 B2B Health Innovation  
Market 2020 

Medyczna https://healthinnovationmarket2020.b2match.io  

3. 22-25.09.2020 InnoTrans Business Days 
2020 Virtual 

Kolejnictwo https://innotrans-business-days.b2match.io/  

4. 22-23.09.2020 Solar Energy Business Mixer Fotowoltaika https://s-e-c2-b2b-meetings.b2match.io  

5. 23.09.2020 STOM 2020 Kielce Maszynowa  
i metalowa 

https://stom2020.b2match.io  

6. 24-26.09.2020 VDE Virtual Dental Exhibi-
tion by CEDE 

Dentystyka,  
stomatologia 

https://www.vcede.pl  

7. 1 – 2.10.2020 IFIB 2020, Rome (IT) Biotech &  
Bioeconomy 

https://ifib-2020.b2match.io  

8. 5-8.10.2020 Torino Fashionmatch 2020 
Virtual Edition 

Odzieżowa https://torino-fashionmatch-2020.b2match.io/ 

9. 22.10.2020 – 
29.03.2021 

MEDICA Healthcare  
Brokerage Event 2020  
Virtual 

Medyczna https://medica2020.b2match.io 

10. 4-6.11.2020 Subcontracting Meetings 
2020, Poznań 

Obróbka metalu https://subcontracting-meetings-2020.b2match.io 

11. 4-6.11.2020 EIF Virtual B2B Meetings in 
Energy 

Energia odnawialna https://www.maabir.co 

12. 13.11.2020 BE EXPORT EXPO 2020, 
Nadarzyn 

Wielobranżowe https://export-expo-2020.b2match.io 

13. 18-20.11.2020 Smart Manufacturing  
Matchmaking 2020 Virtual 

Wielobranżowe https://smm2020.b2match.io 

14. 3-5.12.2020 CEDE Środkowoeuropejska 
Wystawa Produktów Stoma-
tologicznych 

Dentystyka, s 
tomatologia 

https://www.cede.pl/2020 

15. do 31.12.2020 HERE&NOW Online  
Matchmaking Event 

Wielobranżowe https://ittesmost.b2match.io 

Zapraszamy do udziału w organizowanych przez Enterprise Europe Network imprezach. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną więk-

szość wydarzeń przyjmuje formę wirtualną. Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości jest 

partnerem/współorganizatorem międzynarodowych spotkań kooperacyjnych wymienionych w poniższej tabeli. Podmiotom z regionu łódzkie-

go udzielamy pomocy w przygotowaniu profilu kooperacyjnego. Osoba kontaktowa: Krzysztof Kucharski, tel. 42 630 36 67. Przy rejestracji 

prosimy wskazać FRP jako ośrodek wspierający (LSO – Local Support Office). 

KK 
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http://osha.europa.eu/pl 

BEZPIECZEŃSTWO  
I ZDROWIE W PRACY 

Bezpieczeństwo, zdrowie i ergonomia pracy zdalnej 

w czasie koronawirusa – wstępne wyniki badania 

Nieergonomiczne stanowisko pracy, trudności w rozdzieleniu obowiązków zawodowych i prywatnych oraz brak kontaktu z inny-

mi pracownikami i przełożonymi to największe zagrożenia w pracy zdalnej wg respondentów badania „Praca zdalna w czasie koro-

nawirusa – bezpieczeństwo, zdrowie i ergonomia pracy” zrealizowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy 

Instytut Badawczy na przełomie kwietnia i maja 2020 r. Jednocześnie aż 77% badanych chciałoby w przyszłości łączyć pracę 

zdalną z pracą w siedzibie pracodawcy. 

Początek 2020 roku przyniósł bezprecedensowe zmiany we wszystkich sferach życia, związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 

SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Oprócz wielu ograniczeń, wprowadzono zalecenie – wszyscy pracownicy, którzy mogą, 

powinni przejść na pracę zdalną. W rezultacie na niespotykaną dotąd w Polsce skalę praca zawodowa przeniosła się do domów pracowni-

ków. Wraz ze zmianą miejsca świadczenia pracy pojawiło się wiele pytań o bezpieczeństwo, zdrowie i ergonomię pracy zdalnej. Czy pra-

cujący zdalnie wiedzą jak prawidłowo stworzyć stanowisko pracy w nietypowych, domowych warunkach? Czy potrafią zadbać o komfort,   

zdrowie i bezpieczeństwo? Skąd czerpią informacje na ten temat? 

Zapytaliśmy o to w internetowym badaniu ankietowym, które zostało zrealizowane na przełomie kwietnia i maja 2020 r. Wzięło 

w nim udział 359 ankietowanych, którzy przed wybuchem pandemii w większości (89% badanych) pracowali w siedzibie przedsiębiorstwa 

lub miejscu wskazanym przez pracodawcę. Po wybuchu epidemii odsetek badanych, którzy pracują zdalnie, wzrósł z 13% do 85% 

(w tym osoby pracujące wyłącznie zdalnie: 59%). 

Większość badanych (62%) wyznaczyła stałe miejsce do wykonywania pracy zdalnej. Z drugiej strony mniej jak 1/3 respondentów 

(29%) miała możliwość wyodrębnienia miejsca przeznaczonego tylko do pracy zdalnej oraz do samodzielnego wykorzystania. Z kolei 

u jednej trzeciej respondentów (36%) przestrzeń do pracy zdalnej była wykorzystywana do innych celów w tym samym czasie, w którym 

służyła do pracy. Mimo niespodziewanego przejścia na pracę zdalną, połowa badanych (53%) pracujących zdalnie z komputerem oceniła 

swoje stanowisko pracy jako ergonomiczne. Jednocześnie dla 39% badanych brak ergonomii stanowiska pracy z komputerem był efek-

tem braku odpowiedniego wyposażenia. 

W związku z wykonywaniem pracy zdalnej zmienił się także rytm dnia ankietowanych. Połowa ankietowanych (50%) wykorzystywała 

przerwy w pracy na wykonywanie obowiązków domowych. Tylko 9% badanych wykorzystywało przerwy na aktywność fizyczną, a 15% 

na odpoczynek. Co więcej w okresie po przejściu na pracę zdalną prawie 40% badanych nie podejmowało prozdrowotnej aktywno-

ści fizycznej, a 13% nie uprawiało żadnej aktywności fizycznej. 

Dla ponad połowy badanych (54%) szkolenia zorganizowane przez pracodawcę / służbę bhp były źródłem wiedzy na temat bez-

pieczeństwa w pracy zdalnej. Z drugiej strony, respondenci wskazali, że chcieliby zdobyć kompetencje w obszarze radzenia sobie ze stre-

sem, godzenia pracy z życiem prywatnym oraz prozdrowotnej aktywności fizycznej. 

Więcej wyników dostępnych w raporcie (bezpłatnie): https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel= 

P19200195401368873221848 

Badanie przeprowadzono w dn. 23.04-20.05.2020 r. na nielosowej próbie użytkowników Internetu z wykorzystaniem metody kuli śnieżnej, N=359. Badanie zostało realizowane przez 

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w ramach V etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego 

w zakresie służb państwowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kontakt: Magdalena Dobrzyńska, 22-623-37-34, madob@ciop.pl, CIOP-PIB 
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BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY 

Źródło: CIOP-PIB 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE 
PROGRAMÓW  
BADAWCZYCH/RAMOWYCH 

Akcje informacyjne on-line dotyczące  

programu i konkursów H2020 (wybór) 

Temat spotkania Termin 
Rodzaj  

spotkania 

Exploitation opportunities in EIC Pathfinder FET Bring innovation from EIC Pathfinder 
Więcej informacji: 
https://access2eic.eu/event/exploitation-opportunities-in-eic-pathfinder-fet/  

16.09.2020 dzień informacyjny 

Future Tech Week 
Więcej informacji: 
http://futuretechweek.fetfx.eu/  

21-25.09.2020  
webinaria  

i spotkanie 

European Research and Innovation Days 
Więcej informacji: 
https://research-innovation-days.ec.europa.eu/  

22-24.09.2020  
konferencja,  

webinaria, wystawa  

Micro-Nano Event 2020 
Więcej informacji: 
https://www.bayfor.org/en/news/events/events/show/micro-nano-event-2020-1.html  

22-25.09.2020  
spotkania  

brokerskie  

Więcej informacji: http://www.kpk.gov.pl/konkursy-2017-akcja-informacyjna-i-spotkania-brokerskie-kpk  

W dniach 22-24 września Komisja Europejska organizuje wirtualne Europejskie Dni Badań i Innowacji. To cykliczne wydarzenie skupia 

decydentów, naukowców, przedsiębiorców i obywateli w dyskusji nad przyszłością badań i innowacji w Europie. 

W programie m.in. rezultaty badań nad koronawirusem, innowacje dla zielonej, cyfrowej Europy, odpornej na kryzys, kobiety, które zre-

wolucjonizowały technologie, Europejska Rada ds. Innowacji (EIC), Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), przyszły program ra-

mowy Horyzont Europa oraz wystawa Science is wonderfull! 

 

Więcej: https://research-innovation-days.ec.europa.eu/ 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/events/documents/ec_rtd_research-innovation-days-programme-v4.pdf  

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/events/science-wonderful-2020_e  

Europejskie Dni Badań i Innowacji 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH 

Belgia 

Wolny Uniwersytet Brukselski (Université Libre de Bruxelles)  

Stypendia dla osób po doktoracie (mniej niż 7 lat doświadczenia badawczego) lub bez doktoratu z udokumentowanym doświadczeniem badaw-

czym (praca na pełnym etacie) 4-11 lat – dowolna dziedzina 

Termin składania wniosków: 15 września 2020 r. 

Więcej informacji: 

https://if-at-ulb.ulb.be/call-information 

 

Brazylia 

Stypendia  São Paulo Research Foundation dla osób po doktoracie 

Wnioski można składać non-stop 

Więcej informacji: 

http://www.fapesp.br/en/6659 

 

Islandia 

Stypendia Snorri Stiriuson Icelandic w Instytucie Árniego Magnússona (The Árni Magnússon Institute) dla pisarzy, tłumaczy, badaczy 

z dziedziny nauk humanistycznych na doskonalenie języka islandzkiego, zdobywanie wiedzy o kulturze i społeczeństwie Islandii 

Termin składania wniosków: 31 października 2020 r. 

Więcej informacji: 

https://english.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en 

 

Program Horyzont Europa - konsultacje nt. priorytetów 
Komisja Europejska prowadzi badania ankietowe - konsultacje dotyczące planu strategicznego programu Horyzont Europa na lata  

2021-2024. Wyniki będą uwzględnione przy opracowaniu programów prac i tematów konkursowych, w szczególności w drugim filarze progra-

mu „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa”. 

Link do ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/659c5eea-5f1d-341b-482e-92b53222f619 

 

Swoje opinie można przekazać do 18 września. 

Wyniki ankiety będą zaprezentowane podczas Europejskich Dni Badań i Innowacji (22-24.09.2020). 

 

Więcej informacji: 

https://www.kpk.gov.pl/?p=54717&znewsletter=9wrze%C5%9Bnia2020 

https://ec.europa.eu/info/news/share-your-views-horizon-europes-priorities-next-four-years-2020-sep-01_en 

 

Informacje nt. programu Horyzont Europa: 

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/659c5eea-5f1d-341b-482e-92b53222f619  

Granty i stypendia dla naukowców 
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Japonia 

Stypendia Canon Foundation dla doktorantów i osób po doktoracie – dowolna dziedzina 

Termin składania wniosków: 15 września 2020 r. 

Więcej informacji: 

https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/ 

 

Niemcy 

Stypendia Fundacji Humboldta dla naukowców dom4 lat po doktoracie oraz dla naukowców do 12 lat po doktoracie 

Wnioski można składać w trybie ciągłym 

Więcej informacji: 

http://www.humboldt-foundation.de/web/programmes-by-target-group.html 

 

Turcja 

Stypendia TÜBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) na badania, wykłady, konferencje dla naukowców po 

doktoracie lub z 5-letnim doświadczeniem badawczym 

Składanie wniosków non-stop 

Więcej informacji: 

https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-

scientists-on-sabbatical-leave 

 

Włochy 

Stypendia Fernand Braudel Senior Fellowships w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (European University Institute) dla 

doświadczonych naukowców o uznanym dorobku z dziedziny nauk politycznych i społecznych oraz historii i cywilizacji  

Termin składania wniosków: 30 września 2020r. 

Więcej informacji: 

https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/FernandBraudelSeniorFellowships 

 

Kraje Europy 

Stypendia European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) dla osób do 8 lat po doktoracie 

Termin składania wniosków: 30 września 2020 r. 

Więcej informacji: 

http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships#about 

 

Wszystkie kraje 

Stypendia European Molecular Biology Organisation (EMBO) krótkoterminowe dla doktorantów oraz osób po doktoracie 

Wnioski można składać cały rok 

Więcej informacji: 

https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships.html#application 

 

Więcej informacji: 

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH 

Źródła: 
http://ec.europa.eu 

http://www.kpk.gov.pl 
https://www.euraxess.pl 

 
MKS 
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OKIEM STATYSTYKA 
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OKIEM STATYSTYKA 



18 

 

 

Lp. Nr Ref Opis oferty 

1. BOUK20190708002  Firma z Północnej Irlandii (UK) projektuje i składa sprzęt ścierny oraz sprzęt do obróbki dla 
wielu sektorów przemysłowych oraz dla rynku komercyjnego. Firma szuka dystrybutorów w 
Europie.  

2. BOME20190718001  Firma z Czarnogóry, aktywna na polu produkcji różnego rodzaju pił, szuka dystrybutorów dla 
swoich produktów w UE oraz poza UE. Narzędzia to taśmy tnące proste i okrągłe, piły wielo-
tarczowce, strugarki oraz ostrza.  

3. BOES20190909001  Hiszpańskie MŚP opracowało i opatentowało urządzenie do analizy sekwencji genetycznych, 
które umożliwia szybką, niezawodną oraz wybiórczą identyfikację kwasów nukleinowych, bez 
wykonywania elektroforezy lub testów sekwencjonowania, co skraca czas trwania analizy i 
obniża koszty ekonomiczne. MŚP poszukuje zagranicznych partnerów do współpracy w ra-
mach umowy dystrybucji.  

4. BOIL20190828001  Izraelska firma z branży technologii żywności jest producentem unikatowego, opatentowane-
go, zrobotyzowanego urządzenia do gotowania świeżych posiłków przy użyciu liofilizowa-
nych i surowych składników. Ten innowacyjny i inteligentny system gotowania pozwala przy-
gotować pożywne posiłki, bez konserwantów, chemikaliów, sztucznych aromatów, barwników 
lub dodatków. Czas przygotowania - 3 minuty. Urządzenie przygotowuje posiłki w pojedyn-
czych porcjach. Firma poszukuje partnerów do współpracy za pośrednictwem  rynku usług 
spożywczych, aby rozwijać się globalnie.  

5. BORO20190909001  Rumuńska firma specjalizuje się w dystrybucji lamp i urządzeń bakteriobójczych, opartych na 
świetle UV-C. W ofercie jest szeroka gama lamp oraz urządzeń do dezynfekcji powietrza i 
powierzchni w placówkach służby zdrowia, edukacyjnych, gastronomiczno-hotelarskich, itp. 
Firma poszukuje nowych partnerów biznesowych, aby zawrzeć z nimi współpracę w ramach 
umów dystrybucji.  

6. BOBG20190816001  Bułgarski producent ekologicznego miodu pszczelego i innych produktów pszczelich oferuje 
swoje towary potencjalnym partnerom w ramach usług dystrybucji i umów produkcyjnych. 
Firma posiada fermę pszczół i fabrykę, której zdolność przetwórcza wynosi 20 ton surowców 
dziennie. Firma zapewnia różne kombinacje produktów pszczelich i innych składników, oferu-
jąc różne opakowania.  

7. BOIL20190723002  Izraelska firma jest liderem w produkcji wysokiej jakości sprężyn. Firma tworzy sprężyny dla 
różnych branż przemysłowych i oferuje zindywidualizowane usługi z zakresu inżynierii sprę-
żyn. Chce stworzyć globalne partnerstwo w formie joint venture, zawrzeć umowy produkcyjne 
i podwykonawstwa m. in. z firmami z Polski.  

8. BOFI20190919001  Fińska firma oferuje nowe rozwiązanie do automatycznego pobierania próbek biomasy, pulpy, 
koncentratu w przemyśle spożywczym. Poszukuje agentów handlowych, dystrybutorów i firm 
inżynieryjnych do wsparcia rozwoju. Nowa technologia jest innowacyjna i w pełni automa-
tyczna, umożliwia pobieranie reprezentatywnych próbek z ciężarówek lub wagonów kolejo-
wych przed rozładunkiem. Działa dla wielu rodzajów trwałych i skruszonych materiałów.  

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.  

Prezentujemy broszury informacyjne Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego  

w programie Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 
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