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konkursów. Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Fotografie jej autorstwa znalazły się też
w albumach: „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”,
„Lasy państwowe w 90 odsłonach” i „Wizje natury”
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NASI KLIENCI
W trosce o środowisko – mniej mięsa więcej roślin

Jednym z klientów Ośrodka Enterprise Europe Network działającego przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości jest łódzki startup biotechnologiczny Napiferyn BioTech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma powstała w 2014 roku.
Założycielami firmy NapiFeryn BioTech są dr Magdalena Kozłowska i dr Piotr Wnukowski –biotechnolodzy z doświadczeniem zdobytym
w europejskich jednostkach naukowych i koncernach biotechnologicznych. Oprócz założycieli w skład zespołu badawczo-rozwojowego wchodzą młodzi naukowcy z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej.
Firma opracowała i udoskonaliła unikalną na skalę światową technologię pozyskiwania jadalnego białka z rzepaku, a konkretnie z biomasy
rzepakowej pozostałej po wytłoczeniu oleju. Rzepakowe białko będzie można stosować np. w napojach, pieczywie, makaronach, deserach czy
w batonach proteinowych. Białko z rzepaku otrzymywane jest w postaci izolatu, który ma wysoką wartość odżywczą, zbilansowany skład
aminokwasów oraz niską zawartość tłuszczy i węglowodanów.
Izolat białkowy z rzepaku, w przeciwieństwie do izolatu białka sojowego, jest uzyskiwany bez użycia toksycznego heksanu (rozpuszczalnika
ropopochodnego). Dzięki wykorzystaniu lokalnych upraw rzepaku można będzie wyeliminować obciążający środowisko wielokilometrowy
transport (soję sprowadza się głównie z USA, Argentyny, Brazylii oraz Paragwaju).
Uzupełnienie zapotrzebowania na białko i energię produktami roślinnymi zamiast zwierzęcymi zmniejsza znacznie emisję gazów cieplarnianych, których źródłem jest hodowla zwierzęca. Hodowle przemysłowe zwierząt przyczyniają się znacznie do zanieczyszczenia wód ściekami
(zawierającymi antybiotyki) oraz degradacji (pustynnienia) gleby. Alternatywą dla białka pochodzenia zwierzęcego jest więc białko roślinne.
Stosowane obecnie na szeroką skalę preparaty zawierające białko sojowe mogą być z powodzeniem zastąpione przez izolat rzepakowy we
wszystkich produktach spożywczych, w których jest ono dziś wykorzystywane.
Zaletą preparatów z rzepaku jest jakość i funkcjonalność uzyskanych białek, tj. ich zdolność do rozpuszczania się, tworzenia pian czy
emulsji, czyli takie właściwości, które pozytywnie wpływają na teksturę pożywienia, na ich wartość odżywczą oraz właściwości technologiczne.
Białka rzepakowe są alternatywą dla osób uczulonych na białko sojowe, które znajduje się wśród ośmiu produktów odpowiedzialnych za 90%
wszystkich reakcji alergicznych.
Podczas procesu opracowanego przez NapiFeryn BioTech białka rzepakowe otrzymuje się w ich naturalnej, nieuszkodzonej formie. Białka
z soi natomiast uzyskuje się w warunkach silnie zasadowych, co powoduje częściowe uszkodzenie ich struktury i ogranicza możliwości
zastosowania.
Firma NapiFeryn BioTech otrzymała na swoje innowacyjne projekty szereg grantów i dotacji, m.in.:
2015 r. – grant w programie Horyzont 2020, (50 tys. euro). Wówczas pierwszy raz Firma zgłosiła się do Ośrodka Enterprise Europe Network
przy FRP – usługa doradcza KAM.
2015 r. – inwestycja funduszu venture capital Impera Alfa w ramach konkursu „BRIdgeAlfa”, w którym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznaje środki z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój na rozwój innowacji w Polsce (1 mln zł).
2016 r. – dofinansowanie w konkursie „Szybka ścieżka” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, środki z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój na wsparcie małych i średnich firm (11,5 mln zł).
2016 r. – konkurs „Mocni w biznesie 2016”, Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego w kategorii start-up
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W TROSCE O ŚRODOWISKO – MNIEJ MIĘSA WIĘCEJ ROŚLIN

2017 r. – dofinansowanie w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w którym przyznawane są środki na ochronę własności przemysłowej z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (184,2 tys. zł).
W 2019 roku Firma znalazła się wśród beneficjentów konkursu na dofinansowanie rozwoju ze środków UE - HORIZON 2020
SME INSTRUMENT. Do łódzkiej firmy trafił grant wysokości dwóch milionów euro, przeznaczony na wdrożenie opatentowanej technologii i
zbudowanie instalacji mogącej produkować izolat białkowy z wytłoczyn rzepaku. Projekt ma zostać ukończony 30 września 2021 r.
Grant ma nie tylko wymiar finansowy. Nagrodzona firma otrzymała także pakiet coachingowy, który pomaga we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań na rynek. W tym działaniu pomaga Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, realizując projekt „Enhancing Innovation Management Capacities and Key Account Management (KAM) services for SMEs” .
Początkowo startup chce się skupiać na rynku polskim, ale potem może zaproponować wdrożenie swojego pomysłu w innych krajach
uprawiających rzepak na dużą skalę. Polska jest znaczącym producentem rzepaku, zajmując trzecie miejsce w Unii Europejskiej. Według
danych Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju obecnie przetwarzamy rocznie ok. 2,9 mln ton rzepaku, a moce produkcyjne krajowych
zakładów sięgają nawet 3,5 mln ton. Jeśli z przetworzonej biomasy dałoby się dodatkowo pozyskać pełnowartościowe białko – opłacalność
produkcji rzepaku znacznie by wzrosła.
Największymi światowymi producentami rzepaku oprócz UE (Dania, UK, Polska, Francja, Niemcy) są Kanada, Australia, USA, Chiny,
Indie.
W ekspansji innowacyjnej technologii firmy Napiferyn BioTech na rynki zagraniczne pomocne może się w tym okazać dofinansowanie
w ramach COVID-19 Bridge Fund. Polski sposób na produkcję białka z rzepaku został wybrany w 2020r. jako jedno z 13 innowacyjnych
przedsięwzięć rolno-spożywczych, które otrzymają wsparcie od Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT Food). Budżet na wsparcie tych przedsięwzięć wynosi 5,4 mln euro.
Źródła:
https://www.forbes.pl/pierwszy-milion/napiferyn-biotech-polski-start-up-chce-podbic-swiat-bialkiem-z-rzepaku/7sej265
https://www.portalspozywczy.pl/zboza/wiadomosci/bialko-z-rzepaku-moze-za-kilka-lat-zastapic-proteiny-z-soi-i-pochodzeniazwierzecego,138997.html
https://www.pb.pl/bialko-z-rzepaku-uzupelni-sojowe-braki-999591
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/napiferyn-biotech-wilmar-biorafineria-bialko,150,0,2263446.html
http://www.napiferyn.pl
MB

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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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Harmonogram konkursów dla łódzkich przedsiębiorców
w 2021 roku
30 listopada zarząd Województwa Łódzkiego przyjął harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w 2021 roku. To ostatnia szansa dla łódzkich przedsiębiorców na pozyskanie
dofinansowania projektów w zakresie infrastruktury badawczo-rozwojowej, podjęcia współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz
wdrożenie innowacyjnych rozwiązań czy przebranżowienie w związku ze skutkami kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa.
Poniżej przedstawiamy harmonogram konkursów ogłaszanych w 2021 roku przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dokładne zasady udziału, wydatki kwalifikowane i poziom dofinansowania będą znane w momencie ogłoszenia konkursu.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Poddziałanie

Na co można przeznaczyć środki

Termin
konkursu

Poziom dofinansowania

Poddziałanie
1.2.1
Infrastruktura
B+R
przedsiębiorstw

Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu
infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do
prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.
Elementem projektu mogą być koszty prac badawczorozwojowych, takie jak: koszty personelu, koszty podwykonawstwa, pozostałe koszty operacyjne (w tym m.in. elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie,
instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej), o ile koszty te
ponoszone są przez wnioskodawcę i nie przekraczają 30%
wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

luty 2021

Wydatki na infrastrukturę badawczorozwojową oraz koszty prac badawczych są dofinansowane na zasadach
pomocy de minimis – do 85%.
Dla wydatków objętych regionalną
pomocą inwestycyjną maksymalna
intensywność regionalnej pomocy
inwestycyjnej wynosi 35%.

Poddziałanie
1.2.2
Projekty B+R
przedsiębiorstw

Przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub
znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub
procesu. Elementem projektu badawczo-rozwojowego mogą
być koszty inwestycji w infrastrukturę badawczorozwojową, rozumianą jako środki trwałe (aparatura naukowo-badawcza) oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych przedstawionych w projekcie, o ile koszty te ponoszone są przez wnioskodawcę będącym przedsiębiorstwem oraz nie przekraczają 30% wartości
kosztów kwalifikowalnych projektu.
Elementem projektu nie może być wdrożenie wyników prac B+R.

luty 2021

Poziom dofinansowania wynosi:
Badania przemysłowe:
mikro i małe przedsiębiorstwa: 80%;
średnie: 75%;
duże: 65%.
Eksperymentalne prace rozwojowe:
mikro i małe przedsiębiorstwa: 60%;
średnie: 50%;
duże przedsiębiorstwa: 40%.
Prace przedwdrożeniowe: do 50%.
Maksymalny poziom dofinansowania
kosztów inwestycji w infrastrukturę
badawczo-rozwojową wynosi do 85%.

Poddziałanie
2.3.1
Innowacje w
MŚP

Wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim na inwestycje
związane z rozbudową MŚP, zmianą procesu produkcyjnego, zmianą sposobu świadczenia usług lub przemianami
organizacyjnymi. W ramach poddziałania realizowane są
przedsięwzięcia polegające na:
 wdrożeniu wyników prac B+R
 wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.
Ponadto w ramach poddziałania wspierane są przedsięwzięcia w zakresie stosowania przez MŚP technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wsparcie udzielane będzie
także MŚP, które zostały negatywnie dotknięte skutkami
epidemii COVID-19.

luty 2021

Maksymalny poziom dofinansowania
zależy od wielkości przedsiębiorstwa
oraz typu realizowanego projektu.

Wszystkich zainteresowanych opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej zapraszamy do współpracy.
W ramach bezpłatnych konsultacji w ośrodku Enterprsie Europe Network przedstawimy szczegółowe zasady pozyskania dofinansowania.
Źródło: https://rpo.lodzkie.pl/artykuly/item/4583-harmonogram-2021
ŁK
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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Strategia Fali Renowacji

Komisja Europejska opublikowała strategię tzw. fali renowacji mającą na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków.
Strategia Fali Renowacji nada priorytet działaniom w trzech obszarach: dekarbonizacja ogrzewania i chłodzenia; zwalczanie ubóstwa energetycznego, zwiększanie efektywności energetycznej budynków oraz renowacja budynków użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale
i budynki administracyjne. Komisja proponuje przełamanie istniejących barier w całym łańcuchu renowacji - od koncepcji projektu do jego
finansowania i zakończenia - za pomocą zestawu środków politycznych, narzędzi finansowania i instrumentów pomocy technicznej.
Strategia będzie obejmowała następujące wiodące działania:
 Zaostrzone przepisy, normy i informacje na temat charakterystyki energetycznej budynków w celu ustanowienia lepszych zachęt do
renowacji w sektorze publicznym i prywatnym, w tym stopniowe wprowadzanie obowiązkowych minimalnych norm charakterystyki
energetycznej dla istniejących budynków, zaktualizowane zasady dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej oraz ewentualna
rozbudowa budynku wymagania remontowe dla sektora publicznego;
 Zapewnienie dostępnego i dobrze ukierunkowanego finansowania, w tym poprzez programy flagowe „Renovate” i „Power-up” w ramach instrumentu odbudowy i żywotności w ramach NextGenerationEU, uproszczone zasady łączenia różnych strumieni finansowania
oraz liczne zachęty do finansowania prywatnego;
 Zwiększenie zdolności do przygotowywania i wdrażania projektów renowacyjnych, od pomocy technicznej dla władz krajowych
i lokalnych po szkolenia i rozwój umiejętności pracowników w nowych „zielonych” miejscach pracy;
 Poszerzenie rynku zrównoważonych produktów i usług budowlanych, w tym integracja nowych materiałów i rozwiązań opartych na
zasobach naturalnych, a także zmienione przepisy dotyczące marketingu produktów budowlanych oraz celów ponownego wykorzystania i odzysku materiałów;
 Stworzenie inicjatywy New European Bauhaus, interdyscyplinarnego projektu, którego współkoordynatorem jest komitet doradczy
złożony z ekspertów zewnętrznych, w tym naukowców, architektów, projektantów, artystów, planistów i przedstawicieli społeczeństwa
obywatelskiego. Od teraz do lata 2021 r. komisja będzie prowadzić szeroko zakrojony partycypacyjny proces współtworzenia, a następnie w 2022 r. utworzy sieć pięciu założycieli Bauhausu w różnych krajach UE.
 Opracowanie systemu zachęt opartych na współpracy sąsiedzkiej dla społeczności lokalnych w celu integracji rozwiązań odnawialnych
i cyfrowych oraz tworzenia okręgów o zerowym zapotrzebowaniu na energię, w których konsumenci stają się prosumentami sprzedającymi energię do sieci. Strategia obejmuje również Inicjatywę Dostępnego Mieszkalnictwa (Affordable Housing Initiative) dla 100
dzielnic.
Tło
Kryzys COVID-19 zwrócił uwagę na stan naszych domów, ich znaczenie w naszym codziennym życiu i ich kruchość. W czasie pandemii
dom był centralnym punktem codziennego życia milionów Europejczyków: służył jako biuro dla pracy zdalnej, żłobek lub sala lekcyjna dla
dzieci i uczniów, dla wielu innych jako miejsce zakupów on-line lub rozrywki.
Inwestowanie w budynki może dostarczyć bardzo potrzebnego bodźca do sektora budowlanego i makroekonomii. Prace renowacyjne są
pracochłonne, tworzą miejsca pracy i inwestycje zakorzenione często w lokalnych łańcuchach dostaw, generują popyt na wysoce efektywne
energetycznie wyposażenie i osprzęt, zwiększają przeciwdziałania do zmian klimatycznych i przynoszą długoterminową wartość nieruchomościom.
Aby osiągnąć cel redukcji emisji wynoszący co najmniej 55% do 2030 r., zaproponowany przez Komisję we wrześniu 2020 r., UE musi
zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w budynkach o 60%, ich zużycie energii o 14%, a zużycie energii na ogrzewanie i chłodzenie o 18%.
Europejska polityka i finansowanie już wywarły pozytywny wpływ na efektywność energetyczną nowych budynków, które obecnie zużywają tylko połowę energii w porównaniu z budynkami zbudowanymi ponad 20 lat temu. Jednak 85% budynków w UE zbudowano ponad 20
lat temu, a 85-95% z nich pozostanie jeszcze w 2050 r. Fala renowacji jest potrzebna, aby dostosować je do podobnych standardów spełnianych przez budynki powstające obecnie.
Opracowanie na podstawie materiałów KE : Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG), Warszawa,
19.X.2020
KK
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NASZE PROJEKTY

Oferty współpracy z Izraela

Federacja Izraelskich Izb Handlowych, partner Enterprise Europe Network, w swoim grudniowym Newsletterze przedstawia wybrane
aktualne oferty swoich firm.

Lp.

POD ID

Streszczenie oferty

1.

BOIL2020701002

Izraelska firma wyspecjalizowana w produkcji oliwek i konserwowanych warzyw poszukuje
agentów, przedstawicieli, dystrybutorów i innych partnerów do współpracy. Atutem firmy jest
szybka, przyjazna dla środowiska, efektywna produkcja wysokiej jakości wyrobów i opakowań, czyste naturalne składniki.

2.

BOIL2020713001

Izraelska firma opracowała innowacyjną platformę dla systemów VRF (Variant Refrigerant
Flow), która zapewnia możliwość sterowania / monitorowania / serwisowania systemu ze zdalnego połączenia. Technologia ta wysyła alerty do techników systemów i daje im możliwość
zdalnego naprawiania problemów oraz zmniejsza potrzebę wizyt serwisowych, co jest bardzo
przydatne w erze COVID-19. Firma poszukuje partnerów w ramach umów usług dystrybucyjnych oraz agencji handlowych.

3.

BOIL2020811001

Firma z Izraela rozwinęła innowacyjną metodę opatrywania i gojenia ran. Technologia pozwala opatrywać rany na różnego rodzaju typach skór w celu przyspieszenia gojenia ran przy użyciu urządzenia wtłaczającego tlen. Firma szuka partnerów do umowy dystrybucyjnej.

4.

BOIL2020817001

Izraelska firma opracowała innowacyjne systemy bezpieczeństwa dla jednośladów z napędem,
które można zamontować na każdym kasku. System wykorzystuje autorskie czujniki, sztuczną
inteligencję i przestrzenną syntezę dźwięku do wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa wokół
użytkownika i zapewnia ich naturalną identyfikację, w tym odległość, kąt i prędkość zbliżającego się zagrożenia. Firma poszukuje partnerów w ramach umowy joint venture i umów usług
dystrybucyjnych.

5.

BOIL2020817002

Izraelski wyspecjalizowany producent napojów alkoholowych produkuje arak, wódkę, brandy
i wino. Rodzinna destylarnia produkuje produkty premium z najlepszych składników i przestrzega rodzinnych tradycji w całym procesie produkcji. Firma poszukuje dystrybutorów swoich produktów.

W razie zainteresowania którąś z ofert prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z naszym ośrodkiem z podaniem ID oferty.
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BEZPIECZEŃSTWO
I ZDROWIE W PRACY
http://osha.europa.eu/pl

Kampania Dźwigaj z głową
W Kampanii Dźwigaj z głową (Lighten the Load), prowadzonej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), powstały materiały i narzędzia wspierające pracodawców i pracowników w skutecznym zapobieganiu i ograniczeniu zaburzeń układu mięśniowoszkieletowego. Na stronie internetowej Kampanii, w sekcji „Na temat” wyróżniono „Obszary priorytetowe” (https://healthy-workplaces.eu/pl/about-topic/priority-areas), obejmujące informacje pogrupowane w następujący sposób:
Profilaktyka, Fakty i liczby oraz Schorzenia przewlekłe. W przygotowaniu są kolejne grupy
informacji (obszary) dotyczące m.in. zagrożeń wynikających z pracy siedzącej, telepracy, przyszłego pokolenia pracowników i zagrożeń psychospołecznych.
Sieć Enterprise Europe Network jest partnerem Kampanii poprzez swoich ambasadorów OSH.
https://healthy-workplaces.eu/pl/campaign-partners
Więcej informacji:
https://osha.europa.eu/pl/highlights/lighten-load-building-content-backbone-healthy-workplaces-campaign
https://healthy-workplaces.eu/pl

Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia
w miejscu pracy - konsultacje Komisji Europejskiej
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje na temat strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w pracy na lata 20212027.
Komisja dąży do zapewnienia pracownikom UE prawa jak najwyższej ochrony bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy oraz środowiska
pracy dostosowanego do ich potrzeb zawodowych, a w konsekwencji przedłużenia ich życia zawodowego. Obecne strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązują do końca 2020 r., nowe zostaną przyjęte w 2021 r.
Swoją opinię można wyrazić poprzez ankietę on-line do 1 marca 2021r.
Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12673-EU-Strategic-Framework-on-Health-and-Safety-at-Work-20212027-/public-consultation
https://osha.europa.eu/pl/highlights/eu-strategic-framework-health-and-safety-work-2021-2027
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BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY

Społeczne koszty urazów i chorób związanych z pracą

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) przedstawia podsumowanie wyników drugiego etapu projektu, mającego na celu ocenę kosztów wynikających z urazów, chorób i zgonów związanych z pracą. Oszacowanie kosztów oparto na danych z pięciu
krajów - Finlandii, Niemiec, Holandii, Włoch i Polski, które reprezentują zróżnicowane położenie geograficzne, branże przemysłowe i systemy
społeczne. Przy ocenie koszów ekonomicznych urazów i chorób zawodowych stosowano dwa modele: oddolny (top-down model) oparty na
danych dotyczących kosztów bezpośrednich, pośrednich i niewymiernych, uzyskanych z poszczególnych krajów oraz odgórny (bottom-down
model), oparty o dane międzynarodowe.
Wnioski z badań dotyczyły m.in. sposobu oceny kosztów. Jako bardziej precyzyjny uznano model oddolny. Jego wadą jest jednak czasochłonność oraz dostępność i wiarygodność danych w poszczególnych krajach.
Wpływ na życie i zdrowie jest istotnym elementem szacowania kosztów w projekcie, zarówno w przypadku zastosowania modelu oddolnego, jak i odgórnego. W modelu oddolnym koszty niematerialne stanowiły od 20% do 50% całkowitych kosztów. Jednak jeśli nie określi się ich
wartości pieniężnej, mogą zostać pominięte. Nie ma zgodności co do sposobu szacowania ich wartości.
Dla poprawy wyników przyszłych badań wskazane jest wzmożenie prac nad pozyskaniem wiarygodnych danych i skutecznej rejestracji
przypadków urazów, chorób i zgonów związanych z pracą oraz danych dotyczących kosztów opieki zdrowotnej w poszczególnych krajach.
Osiągnięcie konsensusu w sprawie sposobu wyceny wpływu badanych czynników na życie i zdrowie obu modelach jest niezbędne.
Zastosowanie modelu we wszystkich krajach UE oraz Norwegii i Islandii dałoby pełniejszy obraz, ale problemem może być ich kompletność i porównywalność danych, w szczególności przy zastosowaniu modelu oddolnego.
Więcej informacji:
https://osha.europa.eu/pl/publications/presentation-value-occupational-safety-and-health-and-societal-costs-work-related/view
https://osha.europa.eu/pl/publications/value-occupational-safety-and-health-and-societal-costs-work-related-injuries-and/view

BHP w czasie pandemii
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy przygotował infografiki dotyczące zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
w pracy w czasie epidemii COVID-19:
Jak ograniczyć kontakty w pracy w czasie COVID-19
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/91271/20201119112058&001-infografika-dystans-kolor.pdf
Zasady higieny pracy w czasie COVID-19
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/91272/20201119112126&002-infografika-higiena-kolor.pdf
Jak zarządzać pracą zdalną w czasie COVID-19
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/91273/20201119112142&003-infografika-praca-zdalna-kolor.pdf
Środki ochrony indywidualnej
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/91274/20201119112159&004-infografika-%C5%9Brodki-ochrony-ind-kolor.pdf
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Konkurs O!ZNAKI PRACY rozstrzygnięty

Na konkurs zorganizowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy wpłynęło ponad 700 fotografii oraz
50 filmów i multimediów dotyczących bezpieczeństwa, zagrożeń oraz wyzwań związanych z pracą. Wyniki konkursu:
Kategoria „Fotografia”
Grand Prix 2020: Jakub Rybicki za zdjęcie „Kierowca autobusu”
Nagroda za najlepszy cykl zdjęć: Piotr Zwarycz za cykl „Z wiatrem pod wiatr”.
Nagrody autorów konkursu: Małgorzata Woźniak za zdjęcia „ Bronowanie”, „Wykopki”
i „Prace Polowe”, Jakub Rybicki za cykl zdjęć „Stacja meteorologiczna Słoneczna”.
Nagrody uczestników konkursu: Elwira Kruszelnicka za zdjęcie „Kamerzysta”, Jakub
Rybicki za zdjęcie „Kierowca autobusu” oraz za cykl zdjęć „Stacja meteorologiczna Słoneczna”.
Wyróżnienia: Elwira Kruszelnicka za zdjęcie „Kamerzysta”, Mateusz Pyzel za zdjęcie
„Strażacy”, Damian Kruk za zdjęcie „Biuro – wersja 2020”, Grzegorz Tatar za zdjęcie „Od razu
jaśniej”
Wyróżnienie specjalne PGE Dystrybucji SA: Wiktoria Kot za cykl zdjęć „ Strefa zero”

Grand Prix 2020
Jakub Rybicki za zdjęcie
„Kierowca autobusu”

Kategoria „Film i multimedia”
Grand Prix 2020: Paweł Turłaj za film „Konstantin”
Nagrody autorów konkursu: Justyna Banasik za filmy „Człowiek, który pracuje w ogniu żelaznych zasad”, „Człowiek, który maluje ubrania”, „Człowiek, który od 57 lat piecze słodkie bułki”,
Weronika Stochmal za film „Klik, klik…”
Nagrody uczestników konkursu: Klaudia Szott za film „Model-lodem”
Wyróżnienia: Karolina Zarębska i Maciej Kotasiński za film „Bee strong”, Gabriela
Mruczak za film „U szewca”, Justyna Banasik za film „Człowiek, który pracuje w ogniu żelaznych zasad”.
Wyróżnienie specjalne Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP:
Karolina Zarębska i Maciej Kotasiński za film „Bee strong”.
Wyróżnienie specjalne PGE Dystrybucji SA: Paweł Turłaj za film „Konstantin”.

Grand Prix 2020
Paweł Turłaj za film „Konstantin”

Gratulujemy wszystkim laureatom.
Więcej informacji:
https://oznakipracy.ciop.pl
https://www.facebook.com/Oznaki-Pracy-659599857584481/

Źródła:
https://osha.europa.eu
https://healthy-workplaces.eu
https://www.ciop.pl
MKS
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INFORMACJE DOTYCZĄCE
PROGRAMÓW
BADAWCZYCH/RAMOWYCH
Prof. dr hab. Maria Bryszewska przedstawicielką Polski
w programie COST

Zdjęcie: Uniwersytet Łódzki

Pani prof. dr hab. Maria Bryszewska, kierownik Katedry Biofizyki Ogólnej Uniwersytetu Łódzkiego, została nominowana na reprezentantkę Polski
w Europejskim Programie Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology - COST).
Pani Profesor obejmie stanowisko członka Rady Naukowej (Scientific Committee) programu na trzyletnią kadencję 2021–2024.
Program COST to najdłużej działający (został utworzony w 1971r.) europejski program wspierający międzynarodową współpracę innowacyjno-badawczą. Nie finansuje samych badań, ale działania (tzw. Akcje COST) ułatwiające wspólne inicjatywy środowisk naukowych
i przemysłowych - konferencje, spotkania, szkolenia, krótkie wyjazdy naukowe, działania upowszechniające i publikacje. COST uzupełnia
działania programów ramowych UE, tworząc pomost pomiędzy środowiskami naukowymi i przemysłowymi z różnych krajów, zwiększa mobilność badaczy w całej Europie i sprzyja tworzeniu doskonałości naukowej.
Nominacja Pani prof. Marii Bryszewskiej do Rady Naukowej COST jest efektem jej wieloletniego zaangażowania w działania programu od roli delegatki w Komitecie Zarządzającym (MC Member) akcji TD0802 w latach 2009-2013 przez aktywną pracę naukową prowadzoną we
współpracy międzynarodowej. Pani Profesor jest prawdziwą ambasadorką tego programu nie tylko w regionie łódzkim, ale w całej Polsce.
Jej nominacja jest potwierdzeniem najwyższego, światowego poziomu prowadzonych przez nią badań eksperymentalnych oraz powodem do
dumy Uniwersytetu Łódzkiego.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Źródła:
https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/prof-maria-bryszewska-przedstawicielka-polski-w-programie-cost
https://www.cost.eu
https://www.kpk.gov.pl/inne-programy/europejski-program-wspolpracy-w-dziedzinie-badan-naukowo-technicznych-cost
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Akcje informacyjne, warsztaty i spotkania
dotyczące programu i konkursów H2020
oraz Horyzont Europa (wybór)

Termin

Rodzaj
spotkania

Horizon Europe – nowe środki na działalność badawczo-innowacyjną 2021-2027
Więcej informacji:
http://www.rpk.polsl.pl/pl/harmonogram_form.php?termin=83

15.12.2020

konferencja

Granty ERC – jak napisać wniosek
Więcej informacji:
https://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/2020_12_17_ERC_program.pdf

17.12.2020

warsztaty

Poznaj z nami krok po kroku Funder&Tenders Opportunities portal
Więcej informacji:
https://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/Zaproszenie-i-program-Funding-andTender-Portal-17.12.2020.pdf

17.12.2020

webinarium

Misje w Horyzoncie Europa
Więcej informacji:
https://www.kpk.gov.pl/bsp-zaprasza-na-webinarium-informacyjne-misje-w-horyzoncie-europa

18.12.2020

webinarium
informacyjne

Praktyczne aspekty realizacji projektów Marii Skłodowskiej-Curie Innovative Training Networks
Więcej informacji:
http://bob.strony.uw.edu.pl/praktyczne-aspekty-realizacji-msca-itn/

18.12.2020

spotkanie
informacyjne

Wpływ pandemii COVID-19 na realizację projektów w programie Horyzont 2020
Więcej informacji:
http://bob.strony.uw.edu.pl/covid-19-impact-h2020-21122020/

19.12.2020

spotkanie
informacyjne

Temat spotkania

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia
http://www.kpk.gov.pl/konkursy-2017-akcja-informacyjna-i-spotkania-brokerskie-kpk
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Nagroda Kryształowej Brukselki 2020
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje konkurs o nagrodę
Kryształowej Brukselki od 2001r. Nagrody są przyznawane za sukcesy w badaniach
i innowacjach osiągnięte w projektach programów ramowych Unii Europejskiej.
Konkurs 2020 obejmował następujące kategorie: nauka – uczelnie, instytuty badawcze,
instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, biznes – małe i średnie przedsiębiorstwa, duże
przedsiębiorstwa, administracja samorządowa, podmioty non-profit oraz nagrodę indywidualną. W kategoriach instytucjonalnych nominacje są oparte na danych statystycznych pozyskanych z Komisji Europejskiej oraz ankietach pozyskanych od dziesięciu najlepszych podmiotów w danej podkategorii, uwzględniających m.in. liczę i wartość realizowanych oraz koordynowanych projektów. Nominacje w kategorii indywidualnej proponuje środowisko skupione wokół badań naukowych i innowacji.
Nagrodami 2020 wyróżniono osiągnięcia w całym programie ramowym Horyzont 2020. Otrzymali je:
w kategorii NAUKA – UCZELNIE:
Uniwersytet Warszawski (https://www.uw.edu.pl/)
w kategorii NAUKA – INSTYTUTY BADAWCZE:
Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku (https://www.ncbj.gov.pl)
w kategorii NAUKA – INSTYTUTY NAUKOWE PAN:
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (https://www.pcss.pl)
Nominowani w kategorii BIZNES – MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA:
ITTI Sp. z o.o. (https://www.itti.com.pl)
w kategorii BIZNES – DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA:
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (https://www.kape.gov.pl)
w kategorii ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA:
Miasto Stołeczne Warszawa (https://www.um.warszawa.pl)
w kategorii PODMIOTY NON-PROFIT:
Fundingbox Accelerator Sp. z o.o. (https://fundingbox.com)
NAGRODY INDYWIDUALNE:
Prof. dr hab. Magdalena Król, specjalistka w zakresie onkologii eksperymentalnej, kierownik samodzielnej pracowni biologii nowotworów
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Dr Jacek Gajewski, menedżer nauki, pełnomocnik dyrektora i koordynator projektów międzynarodowych Narodowego Centrum Badań
Jądrowych w Świerku
NAGRODA SPECJALNA:
Prof. dr hab. inż. Tomasz Burczyński, dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, wybitny uczony w zakresie nowoczesnej mechaniki konstrukcji i materiałów, zwłaszcza mechaniki komputerowej i sztucznej inteligencji.
Transmisja uroczystości:
https://www.kpk.gov.pl/transmisja-gali-wreczenia-nagrod-krysztalowa-brukselka-2020
Więcej informacji:
https://www.kpk.gov.pl/nagroda-krysztalowej-brukselki
https://www.kpk.gov.pl/zglos-kandydata-do-nagrody-indywidualnej-krysztalowej-brukselki-2020
https://www.kpk.gov.pl/w-pazdzierniku-przyznamy-nagrody-krysztalowej-brukselki-2020
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Konkurs European Green Deal
Konkurs Europejskiego Zielonego Ładu, dodatkowy konkurs programu Horyzont 2020, jest częścią planu inwestycyjnego Europejskiego
Zielonego Ładu i jednocześnie wprowadzeniem do konkursów kolejnego programu ramowego Horyzont Europa.
Konkurs dotyczy obszarów tematycznych: ochrona klimatu, czysta, tania i bezpieczna energia, czysta i cyrkularna gospodarka, energooszczędne i zasobooszczędne budynki, zrównoważona i inteligentna mobilność, zrównoważona żywność, różnorodność biologiczna, czyste środowisko – „zero zanieczyszczeń” oraz obszarów horyzontalnych: wzmocnienie wiedzy, wzmocnienie pozycji obywateli, współpraca międzynarodowa, związanych z obszarami tematycznymi.
Tematy konkursu:
1.1: Preventing and fighting extreme wildfires with the integration and demonstration of innovative means
1.2: Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities
1.3: Climate-resilient Innovation Packages for EU regions
2.1: Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their integration into the energy system
2.2: Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the link between renewables and commercial/industrial applications
2.3: Accelerating the green transition and energy access Partnership with Africa
3.1: Closing the industrial carbon cycle to combat climate change – Industrial feasibility of catalytic routes for sustainable alternatives to fossil resources
3.2: Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the circular economy
4: Building and renovating in an energy and resource efficient way
5: Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility
6: Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy
7: Restoring biodiversity and ecosystem services
8.1: Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals
8.2: Fostering regulatory science to address combined exposures to industrial chemicals and pharmaceuticals: from science to evidence-based policies
9.1: European Research Infrastructures capacities and services to address European Green Deal challenges
9.2: Developing end-user products and services for all stakeholders and citizens supporting climate adaptation and mitigation
9.3: Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of the Ocean
10.1: European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal
10.2: Behavioural, social and cultural change for the Green Deal
10.3: Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental protection through education, citizen science,
observation initiatives, and civic engagement.
Termin składania wniosków: 26 stycznia 2021r.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1669
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/green_deal/ec_rtd_factsheet-green-deal-call.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal_en

Water 2021 Travel Awards
Konkurs dla młodych naukowców - po doktoracie (postdoctoral fellow) lub doktorantów – o dofinansowanie kosztów podróży na międzynarodową konferencję dotyczącą problematyki wody, na której aplikujący wygłosi referat/prezentację lub weźmie udział w sesji plakatowej.
Do wniosku należy dołączyć informację o konferencji, CV z listą publikacji, uzasadnienie z opisem przedmiotu badań, referencje/listy
polecające od dwóch przełożonych.
Termin składania wniosków: 31 grudnia 2020 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi w marcu 2021 r. Wybrani naukowcy otrzymają 800 franków szwajcarskich.
Więcej informacji: https://www.mdpi.com/journal/water/awards/1045
Źródła:
http://ec.europa.eu, http://www.kpk.gov.pl, https://www.mdpi.com
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.

BORO20190822003

Firma z północno-wschodniej części Rumunii, producent kilku modeli drewnianych drzwi,
schodów, okien i innych elementów stolarki (półki, stoły), głównie z drewna twardego, szuka
innych firm sektora meblarskiego zainteresowanych współpracą, w ramach umowy produkcyjnej.

2.

BOIL20190718002

Firma z Izraela wynalazła i wyprodukowała specjalne rozwiązania najwyższej jakości w zakresie opancerzenia kuloodpornego, używając materiałów ceramicznych do ochrony ciała, statków powietrznych, okrętów oraz pojazdów. Firma poszukuje globalnego partnera w ramach
umów: produkcyjnej, joint-venture, dystrybucji lub licencji i podwykonawstwa.

3.

BOIT20190913001

Włoski wynalazca nowych rozwiązań służących do zasłonięcia ramiączek biustonoszy przez
zastosowanie specyficznych zaczepów oraz chronionego patentem wzoru użytkowego, poszukuje partnerów z branży tekstylnej czy świata mody do zawarcia umowy licencji.

4.

BOAM20190807001

Ta armeńska firma produkuje kombuczę, napój zawierający naturalne probiotyki, którego początki sięgają 2200 lat. Kombucza zawiera ponad 20 korzystnych dla zdrowia składników.
Firma poszukuje dystrybutorów lub przedstawicieli handlowych.

5.

BOKR20190723004

Koreańska firma z ambicjami do rozwoju i produkcji urządzeń ochrony zdrowia oraz urody,
produkuje masażery na prąd. Urządzenie uwalnia mięśnie od bólu oraz pomaga zregenerować je
po wysiłku. Firma chce współpracować z partnerami z Europy na podstawie umowy dystrybucyjnej. Mile widziani partnerzy z kontaktami na rynku urządzeń do ochrony zdrowia i urody.

6.

BOIT20190911001

Włoska firma zamierza rozszerzyć portfolio dystrybutorów o linię urządzeń do profesjonalnego
leczenia estetycznego. Urządzenia zostały stworzone z myślą o centrach estetycznych. Specjaliści od estetyki mogą zastosować krioterapię i termoterapię, która pomaga klientom uzyskać
szczupłą i harmonijną, ale także tonizującą i zdrową sylwetkę. Firma poszukuje dystrybutorów.

7.

BOLT20191001001

Litewska firma zajmuje się produkcją przekąsek (ziemniaczanych, kukurydzianych, chipsów
chlebowych itp.) oraz aromatyzowanych orzechów i nasion (orzechy prażone w miodzie, orzechy prażone solone, chrupiące polewy orzechowe, słodkie lub solone nasiona słonecznika,
itp.). Firma dąży do rozszerzenia sprzedaży za granicą i poszukuje pośredników handlowych
do współpracy na podstawie umowy agencyjnej i dystrybucyjnej.

8.

BOTR20190912001

Turecka firma specjalizuje się w produkcji nawozów organicznych opartych na techniki
wermikompostowania (z użyciem dżdżownic). Firma chce rozszerzyć działalność na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

9.

BOAM20191014001

Armeńska firma produkuje wyłącznie ręcznie robione płytki i mozaiki ścienne oraz podłogowe, a także płytki z naturalnej gliny. Firma wykorzystuje do produkcji unikatowy, endemiczny
design. Firma chce powiększyć rynki zbytu i szuka umowy produkcyjnej lub umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

10.

BOCN20190211001

Chińska firma zajmująca się produkcją i eksportem luksusowych dywaników samochodowych
5D, poszukuje hurtowników, dystrybutorów i przedstawicieli handlowych. Oferowane dywaniki wykonane są z ekologicznego i nietoksycznego materiału, posiadają specjalną konstrukcję
5D i pasują do każdego samochodu, zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta. Struktura
5D sprawia, że dywanik jest mocniejszy, obejmuje ponad 90% dolnej części samochodu i ma
lepszą nośność.

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. W niniejszym wydaniu naszego biuletynu chcielibyśmy polecić
Państwu następującą pozycję:

Przedstawiamy nowości z Biblioteki Fundacji

Nowe numery FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe (ISSN 1230-3666):
 September/October 2020, Volume 28, No. 5 (143) 2020,
 November/December 2020, Volume 28, No. 6 (144) 2020.
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe to angielskojęzyczne czasopismo naukowe
o zasięgu światowym wydawane od 1993 przez Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, należący do Sieci Badawczej Łukasiewicz. Obecnie publikowane jest jako
dwumiesięcznik dostępny w postaci drukowanej oraz w Internecie (jako „open access”).
Artykuły w czasopiśmie dotyczą wytwarzania i przetwarzania polimerów włóknotwórczych, włókien, wyrobów włókienniczych oraz włóknistych, w tym papierniczych. Szczególną uwagę poświęca się bio- i nanotechnologii, biodegradacji oraz ochronie środowiska. Czasopismo posiada międzynarodową Radę Naukową złożoną z wybitnych osobistości ze świata
nauki. Tytuł czasopisma ma jedynie znaczenie historyczne, obecnie publikowane są artykuły
autorów z całego świata.

Czasopismo jest indeksowane na Liście Filadelfijskiej (Master Journal List Clarivate
Analytics, znana poprzednio jako Thomson Reuters ISI Master Journal List) i w bazie naukowej IC Journals Master List. Od 2001 r. posiada Impact Factor (IF), natomiast od 2009 Index
Copernicus (ICV).
Zawiera polskojęzyczne streszczenia artykułów oraz pełnokolorowe reklamy wydarzeń
branżowych (np. 2nd International Conference on Cellulose Fibres, 2-3.02.2021 Kolonia;
The Global Cotton Sustainability Conference, Lizbona, 2–4.03.2021; InterDye & Textile
Printing Eurasia, 11–13.03.2021, Istambuł; The International Cotton Conference, 17–19.03.2021,
Brema; Smart Textiles International Conference „INMOTION 2021”, 13–14.04.2021, Weimar;
TECHTEXTILE 2021, 4–7.05.2021, Frankfurt n/Menem; HIGHTEX 2021, 22– 26.06.2021,
Istambuł; The 12th IOHA International Scientific Conference, 21–26.08.2021, Daegu; Fast
Textile 7.Edition, 17–19.11.2021, Nadarzyn).
Pełna informacja o czasopiśmie (indeks alfabetyczny autorów, numery archiwalne,
wyszukiwarka artykułów lub autorów) dostępna jest na stronie: http://www.fibtex.lodz.pl.
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