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24 grudnia 2020 r. zakończyły się intensywne negocjacje Komisji Europejskiej, które doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie stosun-

ków dwustronnych UE ze Zjednoczonym Królestwem po brexicie.  Ambasadorowie państw członkowskich zatwierdzili wynegocjowany projekt 

umowy o handlu i współpracy. Umowa wejdzie w życie po  jej akceptacji przez Parlament Europejski oraz zatwierdzeniu przez Radę UE. 

W związku z wyjątkowymi okolicznościami i wymaganym procesem ratyfikacji, Komisja Europejska zaproponowała, aby w okresie od 1 stycz-

nia do 28 lutego 2021 r. umowa była stosowana w trybie tymczasowym. 

 

Projekt umowy o handlu i współpracy opiera się na trzech filarach. 

 

I.  Umowa o wolnym handlu: nowe partnerstwo gospodarcze i społeczne ze Zjednoczonym Królestwem.  

 Umowa obejmuje nie tylko handel towarami i usługami, ale również szeroki zakres innych dziedzin będących przedmiotem zaintereso-

wania UE, takich jak inwestycje, konkurencja, pomoc państwa, przejrzystość podatkowa, transport lotniczy i drogowy, energia i zrówno-

ważony rozwój, rybołówstwo, ochrona danych i koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. 

 Przewiduje zerowe stawki celne i zerowe kontyngenty na wszystkie towary, które spełniają odpowiednie reguły pochodzenia. 

 Strony zobowiązały się do zagwarantowania równych warunków działania poprzez utrzymanie wysokiego poziomu ochrony w dziedzinach 

takich jak ochrona środowiska, przeciwdziałanie zmianie klimatu i ustalanie opłat za emisję gazów cieplarnianych, prawa socjalne i pracowni-

cze, przejrzystość podatkowa i pomoc państwa, a także poprzez skuteczne egzekwowanie przepisów na szczeblu krajowym, wprowadzenie 

wiążącego mechanizmu rozstrzygania sporów oraz zapewnienie możliwości stosowania przez obie strony środków zaradczych. 

 Uzgodniono nowe ramy wspólnego zarządzania zasobami ryb w wodach UE i Zjednoczonego Królestwa. Pozwalają one Zjednoczonemu 

Królestwu dalej rozwijać swoją działalność połowową, a europejskim społecznościom rybackim zapewniają możliwość dalszego prowa-

dzenia działalności i ochronę ich źródeł utrzymania. Jednocześnie zadbano w nich również o ochronę zasobów naturalnych. 

 W kwestii transportu umowa zapewnia trwałe i zrównoważone połączenia lotnicze, drogowe, kolejowe i morskie, chociaż dostęp do 

rynku będzie bardziej ograniczony niż to, co oferuje Jednolity Rynek. Zawiera ona również postanowienia zapewniające, aby konkuren-

cja między UE i  Zjednoczonym Królestwem odbywała się na równych warunkach i nie wpływała niekorzystnie na prawa pasażerów, 

prawa pracowników i bezpieczeństwo transportu. 

 Jeśli chodzi o energię, umowa przewiduje nowy model handlu i wzajemnych połączeń, który gwarantuje otwartą i uczciwą konkurencje, 

m. in. w zakresie norm bezpieczeństwa w odniesieniu do morskiej działalności wydobywczej, oraz produkcję energii za źródeł odnawialnych. 

 W zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego umowa ma na celu zapewnienie obywatelom UE i  obywatelom Zjedno-

czonego Królestwa szeregu praw. Dotyczy to obywateli UE pracujących w Zjednoczonym Królestwie, a także podróżujących lub prze-

noszących się do Zjednoczonego Królestwa oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa pracujących w UE, czy też podróżujących lub 

przenoszących się do UE po 1 stycznia 2021r. 

 Ponadto umowa umożliwia dalsze uczestnictwo  Zjednoczonego Królestwa w szeregu flagowych programów UE na lata 2021–2027 

(z zastrzeżeniem wkładu finansowego  Zjednoczonego Królestwa do budżetu UE), takich jak program „Horyzont Europa”. 

 

II. Nowe partnerstwo na rzecz bezpieczeństwa obywateli 

 

 Umowa o handlu i współpracy ustanawia nowe ramy współpracy organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych 

i cywilnych. Uznaje potrzebę ścisłej współpracy między krajową policją i organami sądowymi, w szczególności w kontekście zwalczania 

i ścigania przestępczości transgranicznej i terroryzmu. Tworzy ona nowe zdolności operacyjne przy uwzględnieniu faktu, że jako pań-

stwo spoza strefy Schengen i nienależące do UE  Zjednoczone Królestwo nie będzie miało takich samych możliwości w tym względzie 

jak poprzednio. Współpraca w zakresie bezpieczeństwa może zostać zawieszona w przypadku naruszenia przez Zjednoczone Królestwo  

zobowiązania do dalszego przestrzegania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i do jej egzekwowania na szczeblu krajowym. 

Umowa o handlu i współpracy  

pomiędzy UE a Wielką Brytanią 

-  miękki brexit stał się faktem 
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III. Porozumienie horyzontalne w sprawie zarządzania 

 

 Aby zapewnić jak największą pewność prawa przedsiębiorcom, konsumentom i obywatelom, w specjalnym rozdziale dotyczącym 

zarządzania wyjaśniono sposób funkcjonowania i kontroli umowy. Umowa ustanawia również Wspólną Radę Partnerstwa, która za-

pewni właściwe stosowanie i interpretację umowy i która będzie omawiać wszystkie pojawiające się kwestie. 

 Wiążące mechanizmy egzekwowania przepisów i rozstrzygania sporów zapewnią poszanowanie praw przedsiębiorstw, konsumentów 

i osób fizycznych. Oznacza to, że przedsiębiorstwa w UE i Zjednoczonym Królestwie będą konkurować na równych warunkach. Po-

nadto pozwala to uniknąć sytuacji, w której którakolwiek ze stron korzystałaby ze swojej autonomii regulacyjnej w celu przyznawania 

nieuczciwych dotacji lub zakłócania konkurencji. 

 Obie strony mogą podejmować ponadsektorowe działania odwetowe w przypadku naruszenia porozumienia. Działania te mogą mieć 

miejsce we wszystkich obszarach partnerstwa gospodarczego. 

 

Umowa o handlu i współpracy obejmuje szereg 

dziedzin leżących w interesie UE. Wykracza daleko 

poza tradycyjne umowy o wolnym handlu i stanowi 

solidną podstawę do zachowania wieloletniej przyjaźni 

i współpracy. Chroni integralność Jednolitego Rynku 

i niepodzielność czterech swobód (przepływu osób, 

towarów, usług i kapitału). Odzwierciedla to fakt, ze 

Zjednoczone Królestwo opuszcza unijny ekosystem 

wspólnych zasad, mechanizmów nadzoru i egzekwowa-

nia, a zatem nie może już czerpać korzyści z członko-

stwa w UE ani z Jednolitego Rynku. Umowa w żaden 

sposób nie zapewni jednak znacznych korzyści, z jakich 

Zjednoczone Królestwo cieszyło się jako państwo 

członkowskie UE. 

 

Szczegółowe informacje nt. zmian po brexicie 

i nowych zasad współpracy z Wielką Brytanią znaj-

dują się na stronach:  

https://www.gov.uk/transition 

https://www.gov.uk/eubusiness 

https://www.brexit.gov.pl/aktualnosci/ 

 

Skutki brexitu dla polskich eksporterów 

 

Wielka Brytania jest obecnie trzecim rynkiem dla polskich eksporterów, po Niemczech i Czechach. Według szacunków ubezpieczającej 

należności handlowe firmy Euler Hermes w drugim półroczu 2021r., po zakończeniu obecnego okresu przejściowego i wprowadzeniu kontroli 

granicznych, polscy eksporterzy stracą przychody o wartości 1,6 mld euro. 

W ubiegłym roku eksport do tego kraju wart był 14,2 mld euro, co dało mu 6 % udział w całości zagranicznej sprzedaży polskich towarów. 

Po 11 miesiącach ub. r. udział ten zmalał do 5,7 % przy eksporcie wartym 12,4 mld euro. Szacuje się, że administracyjne utrudnienia i zakłóce-

nia w łańcuchach dostaw w największym stopniu dotkną przemysł maszynowy i elektryczny, w tym producentów części samochodowych, 

następnie wytwórców środków transportu i części do nich oraz producentów dóbr konsumpcyjnych, jak wyposażenie mieszkań czy meble. 

Negatywne skutki odczuje również sektor spożywczy, ze skalą strat w II półroczu 2021r. szacowanych na 125 mln euro oraz podobnie - sektor 

chemiczny. 

 

Źródła:  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_20_2531 

https://origin-www.eulerhermes.com/content/dam/onemarketing/ehndbx/eulerhermes_com/pl_PL/dokumenty/centrum-prasowe/wiadomosci/

ehpl-brexit-i2021.pdf 

 

Opracował: Krzysztof Kucharski 

UMOWA O HANDLU I WSPÓŁPRACY POMIĘDZY UE A WIELKĄ BRYTANIĄ -  MIĘKKI BREXIT STAŁ SIĘ FAKTEM 
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Wsparcie przedsiębiorstw we wdrażaniu innowacji w 2021 r.  

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Przedsiębiorcy stoją przed możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój innowacyjnych produktów i usług. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planują na ten cel przeznaczyć blisko miliard złotych. To 

ogromna szansa dla polskich firm, głównie z sektora MŚP na wzmocnienie swojej pozycji na rynku poprzez opracowanie nowych produktów, 

usług, nowego projektu wzorniczego, na wejście na nowe rynki. W ogłoszonych konkursach, podobnie jak poprzednio, duży nacisk położono 

na wdrażanie przez przedsiębiorców innowacyjnych rozwiązań oraz nawiązywanie współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi.  

Poniżej przedstawiamy harmonogram konkursów ogłaszanych w 2021 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 

2014-2020. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Poddziałanie Na co można przeznaczyć środki  
Termin  

konkursu 

Poddziałanie 1.1.1 

Badania przemysłowe i prace 

rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa 

Wsparcie udzielane na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych 

prac rozwojowych przez przedsiębiorstwa i konsorcja z udziałem jednostek 

naukowo-badawczych. W konkursie mogą brać udział mikro, małe, średnie i 

duże firmy. Konkurs ogłosi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

15 lutego – 4 maja 2021 

Poddziałanie 2.3.5 

Design dla przedsiębiorców 

Wsparcie przeznaczone na opracowanie nowego lub ulepszonego projektu 

wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produkto-

wej oraz dofinansowanie niezbędnej do jej wdrożenia inwestycji. Innowacja 

produktowa ma zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funk-

cjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi). Konkurs adresowany do firm z sek-

tora MŚP (z wyłączeniem Polski Wschodniej). 

24 listopada 2020 –  

28 lipca 2021 

 

Poddziałanie 2.3.6 

Wsparcie przedsiębiorstw  

w przygotowaniu do udziału 

w programach europejskich – 

Granty na Eurogranty 

Wsparcie mające na celu zwiększenie innowacyjności i umiędzynarodowienia 

polskich przedsiębiorców z sektora MŚP poprzez zwiększenie ich udziału w 

programach Unii Europejskiej zarządzanych przez Komisję Europejską. Dofi-

nansowanie można przeznaczyć na pokrycie kosztów przygotowania projektu 

planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, 

w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE. 

25 lutego 2021 –  

27 stycznia 2022 

Poddziałanie 2.3.7 

Rozwój potencjału  

koordynatorów Krajowych 

Klastrów Kluczowych 

Celem konkursu jest wsparcie działań zmierzających do rozszerzenia oferty 

koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych o co najmniej jedną nową 

usługę w obszarach strategicznych, przewidzianych w ramach polityki rozwoju 

klastrowej, w szczególności działań w zakresie cyfryzacji i transformacji cy-

frowej, transformacji w kierunku przemysłu przyszłości (Przemysł 4.0), gospo-

darki obiegu zamkniętego (GOZ), gospodarki niskoemisyjnej. 

30 października 2020 –  

4 lutego 2021 

Poddziałanie 3.2.1 
Badania na rynek 

Celem konkursu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności pol-

skich firm  poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych 

produktów lub wdrożenie innowacyjnych procesów technologicznych, które są 

wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo proceso-

wa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju. Preferowane będą 

projekty o wysokim stopniu innowacyjności, wpisujące się w Krajowe Inteli-

gentne Specjalizacje. Wsparcie adresowane do firm z sektora MŚP. 

13 stycznia 2021 –  

17 lutego 2021 

Poddziałanie 3.3.3 
Wsparcie MŚP w promocji 
marek produktowych –  
Go to Brand 

Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw uczestniczących w progra-

mie promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Świato-

wej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju. 

27 stycznia –  

29 marca 2021 r. 

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

Zainteresowanych zapraszamy do Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości na konsultacje swoich pomysłów pod kątem możliwości pozyskania 

dofinansowania oraz do współpracy przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie. 

Źródło: http://poir.parp.gov.pl/  
ŁK 
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Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii opracował raport dotyczący wyników 

eksportu Polski w podziale na branże. W zestawieniu uwzględniono wyniki dla 11 branż wskazanych w Strategii na rzecz odpowiedzialnego 

rozwoju jako kluczowe dla polskiej gospodarki. Zestawienie opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i obejmuje 

okres 2010-2020 (dla ostatniego roku uwzględniono wyniki za 10 miesięcy). 

Branże uwzględnione w raporcie: 

 moda polska, 

 meble, 

 polskie specjalności żywnościowe, 

 urządzenia medyczne, 

 maszyny i urządzenia, 

 kosmetyki, 

 jachty i łodzie, 

 IT/ICT, 

 farmacja i biotechnologia, 

 części samochodowe i lotnicze, 

 wyroby budowlane. 

W 2019 r. obroty towarowe handlu zagranicznego osiągnęły rekordowo wysoką wartość. Eksport wyniósł 235,8 mld EUR i był wyższy 

o 5,5% (r/r) w stosunku do roku poprzedniego. W pierwszym półroczu 2020 r. wartość polskiego eksportu wyniosła 109,7 mld euro. Według 

GUS, to o 7 proc. mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem1. 

Największy udział w przychodach z eksportu w 2019 r. generowała sprzedaż części samochodowych i lotniczych (19,26%), maszyn i urzą-

dzeń (10,98%) oraz polskich specjalności żywnościowych (9,76%).  

Głównym kierunkiem eksportowym są kraje Unii Europejskiej, wyjątek stanowi sprzedaż urządzeń medycznych oraz jachtów i łodzi, gdzie 

odpowiednio 46% i 40% stanowi sprzedaż poza Unię Europejską. Głównym partnerem handlowym Polski z krajów Unii Europejskiej w 2019 

roku były Niemcy i dotyczyło to każdej z wymienionych branż. Poza Unią Europejską Polska handluje najczęściej z Rosją, Ukrainą, Stanami 

Zjednoczonymi czy Norwegią (w zależności od branży). 

W raporcie dokonano porównania wyników z eksportu w okresie trwania pandemii w Polsce (marzec-październik 2020) do analogicznego okresu 

w 2019r. Nie wszystkie branże odnotowały spadek, do wyjątków należą farmacja i biotechnologia (wzrost o 19%), moda polska (10%), jachty i łodzie 

(10%), IT/ICT (9%), kosmetyki (7%). Najwyższy spadek odnotowały branża części samochodowych i lotniczych (13%) oraz mebli (9%).  

 

Źródło: Eksport 11 polskich branż, Departament i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, 7 stycznia 2021 r. 

ŁK 

Wyniki eksportu Polski w ujęciu branżowym - raport 

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 

Konsultacje radcy prawnego dla przedsiębiorców 

 

KONSULTACJE PRAWNE 

1 https://kig.pl/eksport-i-import-w-okresie-i-vii-2020-roku/ (dostęp: 26.01.2021) 
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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 

Przedsiębiorcy, którzy nie mają wystarczających zabezpieczeń na pozyskanie finansowania na inwestycje lub zakup kapitału obrotowego 

na warunkach komercyjnych mają możliwość skorzystania ze specjalnej gwarancji finansowanej ze środków Komisji Europejskiej w ramach 

Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 (COSME). Jednym z in-

strumentów tego programu jest Gwarancja PLG-COSME, która oferuje finansowanie dla MŚP na bardziej korzystnych warunkach: za niższą 

cenę, przy dłuższym okresie spłaty, z mniejszymi wymogami dotyczących zabezpieczenia, wkładu własnego itp. Dzięki gwarancji COSME, 

produkty finansowe są dostępne również dla tych przedsiębiorców, którzy bez dodatkowego zabezpieczenia nie mogą liczyć na zdobycie nie-

zbędnego finansowania.  

Bank Gospodarstwa Krajowego współpracuje z dziesięcioma bankami komercyjnymi oraz dwoma zrzeszeniami banków spółdzielczych. 

Gwarancja COSME jest udzielana na zasadach rynkowych, nie stanowi pomocy publicznej, ani pomocy de minimis, a to oznacza, że nie wy-

maga od przedsiębiorcy składania dokumentów, które są niezbędne przy pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

Gwarancja może stanowić zabezpieczenie kredytu do maksymalnej wysokości 600 tys. zł. Gwarancja dotyczy jedynie nowych kredytów i moż-

na nią objąć 80% kapitału kredytu. 

Korzyści skorzystania z gwarancji COSME dla przedsiębiorców: 

 łatwiejszy dostęp do kredytu dla przedsiębiorców, którzy m.in. nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem kredytu, 

 dostępność dla przedsiębiorców z krótką historią kredytową, 

 oszczędność czasu - wszystkie formalności związane z gwarancją i kredytem realizowane są w jednym miejscu tj. w banku kredytującym, 

 brak wykluczeń charakterystycznych dla programów pomocowych, 

 szeroki zakres finansowania, 

 niski koszt zabezpieczenia kredytu. 

Gwarancje na preferencyjnych warunkach będą udzielane do 30 czerwca 2021 r. Prowizja za udzielenie gwarancji COSME wynosi 0,7% 

kwoty gwarancji dla kredytów obrotowych, wydłużono maksymalny okres gwarancji dla kredytów obrotowych udzielanych od 1 stycznia do 

30 czerwca 2021 r. do 39 miesięcy. Przedsiębiorcy mogą również skorzystać z oferty gwarancji na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego  

w okresie kredytowania do 8 lat. 

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:  

https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-cosme/#c11591  

 

Źródło: 

https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-cosme/#c11591  
ŁK 

Gwarancja COSME 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
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Zielony Ład: modernizacja przepisów dotyczących baterii 

W 2020 r. przyjęto strategię Europejskiego Zielonego Ładu, celem której jest głęboka proekologiczna przebudowa gospodarki Unii Euro-

pejskiej oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. W ramach strategii Komisja Europejska proponuje modernizację przepisów do-

tyczących baterii. Baterie, które są bardziej zrównoważone przez cały cykl ich życia, mają kluczowe znaczenie dla realizacji celów Europej-

skiego Zielonego Ładu oraz zawartej w nim strategii „zero zanieczyszczeń”. Stosowanie takich baterii sprzyja rozwojowi konkurencyjnej go-

spodarki Unii Europejskiej. Zastosowanie baterii o większej neutralności środowiskowej oddziałuje bezpośrednio na transport, energię, czy 

osiągnięcie założeń Zielonego Ładu. Kwestia ta jest istotna dla rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego Unii Europejskiej. 

Baterie wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej powinny być bardziej zrównoważone, wysoce wydajne i bezpieczne przez cały cykl 

ich życia. Chodzi tu o baterie produkowane przy możliwie najmniejszym wpływie na środowisko, z wykorzystaniem materiałów uzyskanych 

przy pełnym poszanowaniu praw człowieka oraz norm społecznych i ekologicznych. Produkowane baterie po zakończeniu ich cyklu życia 

należy przetworzyć lub poddać recyklingowi, zapewniając w ten sposób ponowne wprowadzenie cennych materiałów do gospodarki. 

Komisja proponuje obowiązkowe wymogi dla wszystkich baterii (tj. przemysłowych, przenośnych, akumulatorów samochodowych i aku-

mulatorów pojazdów elektrycznych) wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej, takie jak:  

 stosowanie materiałów pozyskanych w sposób odpowiedzialny i o ograniczonym użyciu substancji niebezpiecznych, 

 minimalna zawartość materiałów pochodzących z recyklingu, 

 ślad węglowy, wydajność i trwałość oraz etykietowanie, 

 realizacja celów dotyczących zbierania i recyklingu. 

Zapewnienie stabilności przepisów prawa przyczyni się również do uru-

chomienia inwestycji na dużą skalę i zwiększenia zdolności produkcyjnych 

w zakresie innowacyjnych i zrównoważonych baterii w Europie i poza nią.  

Aby znacznie poprawić zbieranie i recykling baterii, wskaźnik zbierania 

baterii powinien wzrosnąć z obecnego poziomu 45% do 65% w 2025 r.,  

a w 2030 r. –  do 70%. Dzięki temu materiały stosowane do produkcji baterii, 

z których korzystamy w domu, pozostaną przydatne dla gospodarki. W przy-

padku baterii przemysłowych, akumulatorów samochodowych lub akumulato-

rów pojazdów elektrycznych wskaźnik ten musi wynosić 100%. Wszystkie 

zebrane baterie muszą zostać poddane recyklingowi.  

Baterie i akumulatory można dziś znaleźć w każdym domu. Rocznie Polacy zużywają ok. 290 mln. jednorazowych baterii. Baterie te za-

wierają metale ciężkie, które nie ulegają neutralizacji i redukcji (np. ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć) oraz substancje szkodliwe (np. lit i man-

gan). 90% baterii używanych w Polsce to baterie jednorazowe, które mają bardzo krótki żywot i szybko trafiają do kosza, a substancje uwalnia-

jące się z nich stanowią poważne zagrożenia, zarówno dla zdrowia ludzi jak i dla środowiska. Dla przykładu, jedna mała bateria guzikowa 

może zanieczyścić 1 m3 i 400 l wody. 

Od 2006 r. Unia Europejska nałożyła na kraje członkowskie obowiązek zbiórki zużytych baterii na poziomie 45% w ciągu 10 lat. Polska 

spełnia te wymogi od 2016 r. 

 

Opracowanie na podstawie  

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe-Direct Piotrków Trybunalski http://piotrkow.info.pl/index.php?

option=com_content&view=article&id=2313:zielony-ad-baterie-musz-by-zbierane-i-produkowane-oraz-

przetwarzane-z-myl-o-minimalizacji-wpywu-na-rodowisko&catid=34:najnowsze-wieci&Itemid=1  

https://ec.europa.eu/poland/news/201210_batteries_pl  

 

Przydatne linki: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl 

https://ec.europa.eu/poland/news/201210_batteries_pl  

 

AK 

Jak można przyczynić się do strategii Zielonego Ładu już dzisiaj?  

Pamiętaj, że wszystkie baterie to odpady niebezpieczne, dlatego: 

- zbieraj i oddawaj zużyte baterie do specjalnych pojemników / punktów zbiórki, 

- kupuj i korzystaj z akumulatorów wielokrotnego użytku – oszczędzaj i dbaj o środowisko jednocześnie! 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
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Nieodpłatna pomoc prawna 

NASZE PROJEKTY 

Od 1 stycznia 2021 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. z 2020 r. poz. 2232). 

W 2021 r. Fundacja poprowadzi 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w delegaturach Urzędu Miasta przy ul. Politechni-

kiej 2B i al. Piłsudskiego 100 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 uzyska-

nie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie (zgodnie z art. 4 pkt 1 Ustawy), w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową 

działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku. 

W związku z sytuacją epidemiczną porady prawne obecnie udzielane są na odległość. Zapisać się na poradę można pod nr tel. 42 638 44 44 

(Urząd Miasta Łodzi). 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 pośrednic-

twem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet). Można prosić o zorganizowanie wizyty w ichmiejscu 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. 12.00-

16.00, we wtorki od 13.00 do 17.00 udzielają pomocy prawnej w zakresie ubezpieczenia społecznego, przygotowania do rozpoczęcia działal-

ności gospodarczej, prawa cywilnego, karnego, 

rodzinnego, administracyjnego, spadkowego, 

prawa pracy oraz prawa podatkowego. 

W 2020 r. w dwóch punktach prowadzo-

nych przez Fundację adwokaci oraz radcowie 

prawni udzielili 428 porad prawnych. Najwięcej 

osób przychodziło do punktów po poradę z 

zakresu prawa cywilnego (51% wszystkich 

porad), rodzinnego (17%) oraz karnego 

(9%).Fundacja realizowała również działania z 

zakresu edukacji prawnej. W ramach edukacji 

prawnej adwokaci i radcowie prawni opracowa-

li materiały informacyjne (27 notatek) dotyczą-

ce najczęściej poruszanych spraw podczas dy-

żurów, na przykład jak sporządzić testament, 

alimenty na małżonka po rozwodzie lub zmiany 

w prawie dla kierowców i innych. Z wersją 

elektroniczną materiałów można zapoznać się na stronie internetowej Fundacji w zakładce dot. edukacji prawnej https://www.frp.lodz.pl/

bezplatne-porady-prawne/aktualnosci-i-informacje/. Materiały informacyjne w wersji papierowej dostępne są również w bibliotece Fundacji.  

Listę wszystkich lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Łodzi można zna-

leźć na stronie internetowej http://www.uml.lodz.pl 

 

Więcej informacji: 

http://www.frp.lodz.pl/porady_prawne 

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ 
AK 
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NASI KLIENCI 

XII Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD & VIII Targi Ekologicznego Stylu Życia beECO 

w 2019 roku stały się dla mnie, jako konsultantki ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości doskonałą 

okazją do poznania firmy APN Cosmetics Anna Sadowska, Norbert Glinkowski Sp.j. 

Jest to łódzka firma kosmetyczna, działająca na rynku od 2014 r. Produkuje kilka serii kosmetyków pielęgnacyjnych: „I am” (linie „I am  

a queen”, „I am in love” oraz „I am from paradise”) – balsamy do ciała, peelingi oraz żele pod prysznic, „Redvital” – kosmetyki do twarzy 

zawierające wyciąg z borówki amerykańskiej, witaminy, olejki naturalne oraz kwas hialuronowy oraz „Hydrovital” – nawilżające kosmetyki 

do twarzy i ciała z naturalnymi składnikami. Wszystkie produkty zostałystworzone z unikalnych receptur i zawierają aktywne składniki natu-

ralne: wyciągi z borówki amerykańskiej, paczuli, śliwki, owoców leśnych, słodkich migdałów, aloesu, kaktusa, opuncji figowej, maliny oraz 

bogaty zestaw witamin (A, E, Aqua-D3 i in.). Wszystkie produkty są poddawane kontroli jakości we własnym laboratorium. Od wielu lat zaj-

muje się również produkcją kosmetyków na zlecenie, dla innych marek. Swoje produkty firma sprzedaje przez sklep internetowy i w droge-

riach w Polsce oraz w Niemczech. 

W 2017 roku Firma uzyskała dofinansowanie na wdrożenie innowacyjnej linii kosmetyków z wykorzystaniem ekstraktu z borówki amerykańskiej 

(seria Redvital) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (projekt zakończony w 2019 r.). 

W 2019 roku Firma APN Cosmetics Anna Sadowska, Norbert Glinkowski Sp.j. zamieściła w korporacyjnej internetowej bazie sieci  

Enterprise Europe Network ofertę współpracy, na którą odpowiedzieli zainteresowani kontrahenci z Turcji, Albanii i Słowenii. 

W lutym 2020 roku konsultanci ośrodka Enterprise Europe Network przeprowadzili w Firmie ocenę potencjału innowacyjnego przy pomo-

cy narzędzia Innovation Health Check, opracowanego przez agencję rządową Enterprise Ireland. Badaniu poddano sposób, w jaki firma reaguje 

na potrzeby klientów (zdefiniowane i niezdefiniowane), jak tworzy pomysły i je rozwija, sięga po nowe produkty i usługi oraz jak je komercja-

lizuje. Na podstawie przeprowadzonej oceny konsultanci ośrodka EEN opracowali plan działań usprawniających zarządzanie innowacjami  

w firmie. Porównanie firmy do liderów w branży pozwoliło zdiagnozować obszary w zakresie zarządzania innowacjami, które wymagają 

usprawnienia. Na tym jednak współpraca nie skończyła się – następny jej etap polegał na doradztwie przy wdrożeniu tych rekomendacji w 

Firmie. 

COVID-19 zmienił plany i priorytety wszystkich gałęzi gospodarki w Polsce. Nie ominęło to branży kosmetycznej.  

Z badania Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego wynika, że 31% polskich przedsiębiorstw zmieniło od marca 

2020 r. profil swojej produkcji, a 11% zwiększyło także produkcję środków do dezynfekcji klasyfikowanych jako produkty 

biobójcze/wyroby medyczne. Jednocześnie dla 48% profil działalności pozostał taki sam, jak przed pandemią. 

Od początku pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 Firma APN Cosmetics Anna Sadowska, Norbert  

Glinkowski Sp.j. pracuje stacjonarnie, lecz wdrożyła odpowiednie procedury w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

chroniąc swoich pracowników. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku Firma zaczęła produkcję odświeżającego 

żelu antybakteryjnego na bazie alkoholu. Żel do rąk w opakowaniach po 50 ml i 5 l odświeża, oczyszcza i delikatnie nawil-

ża skórę rąk. Pomaga wyeliminować zanieczyszczenia z powierzchni skóry, nie zawiera alergenów. Drugim wprowadzo-

nym produktem jest płyn na bazie etanolu do dezynfekcji rąk i powierzchni. Jest to gotowy do użycia profesjonalny płyn 

do higienicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji powierzchni (niemających kontaktu z żywnością) o działaniu bakteriobój-

czym, grzybobójczym i wirusobójczym, potwierdzonym badaniami. 

W 2020 roku Firma dołączyła do programu „Rzetelna Firma” realizowanego pod patronatem Krajowego Rejestru Długów BIG SA. 

O przewadze konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa decydują często kwalifikacje i kompetencje pracowników, a nie tylko ofero-

wane produkty, nowoczesny park maszynowy czy wykorzystane innowacje. W firmie APN Cosmetics Anna Sadowska, Norbert Glinkowski 

Sp.j. pracują doświadczeni specjaliści pełni pasji i zapału do tego, co robią.  

Jako konsultantka ośrodka EEN cieszę się, że mogłam poznać tę innowacyjną i nowoczesną Firmę i mam nadzieję na dalszą owocną współpracę. 

 
AK 

 

Bogactwo natury w polskich kosmetykach 
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http://osha.europa.eu/pl 

BEZPIECZEŃSTWO  
I ZDROWIE W PRACY 

Kampania Dźwigaj z głową (Lighten the Load) prowadzona przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)  

z początkiem nowego roku wkracza w kolejny etap. Wiadomości i aktualności na temat można znaleźć na stronie internetowej  

https://healthy-workplaces.eu/pl 

 

Można je także otrzymać bezpośrednio na skrzynkę e-mailową, subskrybując biuletyn Kampanii ukazujący się raz na dwa miesiące 

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

 

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości jest partnerem Kampanii. 

Kampania Dźwigaj z głową  
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BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY 

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego  

w budownictwie 

Pracownicy firm budowlanych są narażeni na istotne ryzyko obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego m.in. z uwagi na przenoszenie 

ciężarów, niewygodne pozycje ciała, wibracje urządzeń. W dokumencie opracowanym przez EU-OSHA we współpracy z Krajowym Instytu-

tem Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy (INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortunni sul Lavoro) zaprezentowano 

dane statystyczne dotyczące schorzeń i zaburzeń mięśniowo-szkieletowych w Europie, zidentyfikowano czynniki ryzyka, dokonano oceny 

biomechanicznych zagrożeń, podano przykłady usprawnień zastosowanych we Włoszech.  

 

Więcej informacji: 

https://osha.europa.eu/pl/highlights/preventing-musculoskeletal-disorders-construction-sector 

https://osha.europa.eu/pl/publications/preventing-musculoskeletal-disorders-construction-sector-examples-inail-incentive/view 

Serwisy informacyjne CIOP-PIB związane z pandemią 

Serwis zawiera informacje pogrupowane na sekcje dotyczące przystosowania stanowisk do bezpiecznej pracy, podstawowych środków 

bezpieczeństwa w zakładzie pracy, środków technicznych ograniczenia narażenia na SARS-CoV-2, dobrych praktyk w zakresie higieny 

i kontroli zakażeń, profilaktyki medycznej i środków ochrony indywidualnej, logistyki i transportu w warunkach epidemii, wpływu epidemii na 

styl zarzadzania oraz bibliografię.  

 

Więcej informacji: 

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P54600362321599119349151 

 

Inne serwisy CIOP-PIB związane z pandemią to  Epidemia a zdrowie psychiczne oraz Bezpieczeństwo pracy w czasie pandemii COVID-19 

(były zaprezentowane w naszym Biuletynie Nr 10(183) październik 2020, s. 11), a także Dieta w walce z infekcją (https://www.ciop.pl/

CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P54000238911597230555260).   

 

Źródła: 

https://osha.europa.eu 

https://healthy-workplaces.eu 

https://www.ciop.pl 

 
MKS 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE 
PROGRAMÓW  
BADAWCZYCH/RAMOWYCH 
Akcje informacyjne, warsztaty i spotkania 

dotyczące programu i konkursów  

Horyzont Europa (wybór) 

Temat spotkania Termin 
Rodzaj  

spotkania 

EIC & EIT: The new winning combination for Europe’s innovators  

Więcej informacji: 

https://eit.europa.eu/news-events/events/eic-eit-new-winning-combination-europes-innovators 

8.01.2021  webinarium 

Horizon Europe: Partnership schemes and the new initiatives 

Więcej informacji:               

https://cordis.europa.eu/event/id/148481-horizon-europe-partnership-schemes-and-the-new-

initiatives 

19.01.2021  webinarium 

Klaster Zdrowie w Horyzoncie Europa  

Więcej informacji:               

https://www.hth-styria.com/home 

28.01.2021  

konferencja  

i spotkania  

brokerskie 

Więcej informacji:  

http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia 

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

Pomimo brexitu, w świetle umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią ogłoszonej 24 grudnia 2020 r., naukowcy z Wiel-

kiej Brytanii będą mogli uczestniczyć w programach finansowania Unii Europejskiej. Są to program badań i innowacji Horyzont Europa, pro-

gram  badań jądrowych Euratom, program badawczy ITER, którego celem jest zbadanie możliwości produkowania na wielką skalę energii  

z kontrolowanej fuzji jądrowej i zbudowanie systemu syntezy jądrowej, program obserwacji i monitorowania Ziemi Copernicus oraz globalny 

system nawigacji satelitarnej Galileo.  Warunki współpracy zostaną określone w drodze negocjacji.  

Wielka Brytania nie będzie uczestniczyć w programie wymiany uniwersyteckiej Erasmus +. 

 

Więcej informacji: 

https://www.kpk.gov.pl/po-brexicie-wielka-brytania-pozostanie-w-programie-horyzont-europa 

Wielka Brytania w europejskich programach badawczych 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH 

Program Horyzont Europa przewiduje finansowanie projektów małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu 

poprzez następujące ścieżki: 

EIC Accelerator (dawniej Instrument MŚP) dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start-upów wszystkich branż,  

EIC Pathfinder dla przedsiębiorstw, także dużych i instytucji otoczenia biznesu finansujące wczesne etapy prac B+R,  

EIC Transition dla firm i instytucji otoczenia biznesu na rozwijanie technologii w oparciu o rezultaty wcześniejszych projektów. 

 

EIC Accelerator  

 

Jest to instrument dla firm z wysokim potencjałem wzrostu, które mają przełomowe rozwiąza-

nie (technologię, produkt, usługę) w fazie bezpośrednio poprzedzającej skalowanie i planują wdro-

żyć je na europejskim i globalnym rynku. O dofinansowanie aplikują pojedyncze przedsiębiorstwa 

(nie konsorcja). 

Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie prototypu oraz co najmniej 5/6 poziom goto-

wości technologicznej rozwiązania  (TRL 5/6. Demonstracja produktu – testy prototypu w środowi-

sku symulującym rzeczywiste warunki  lub w warunkach zbliżonych do rzeczywistych). 

Preferowane są projekty/rozwiązania o wysokim ryzyku i znacznym potencjale rozwoju. 

 

Możliwe ścieżki finansowania: 

 grant od 0,5 mln euro do 2,5 mln euro (70% kosztów kwalifikowalnych), 

 grant i kapitał mieszany tzw. blended finance: grant do 2,5 mln euro + finansowanie kapitałowe do 15 mln euro. 

Granty finansują projekty na poziomie gotowości technologicznej od 5/6 do 8. Projekty powyżej TRL 8 mogą być finansowane wyłącznie 

z finansowania mieszanego. 

Czas trwania projektów: 12 – 24 miesiące. 

 

Aplikowanie jest dwuetapowe. 

Etap I: krótki opis projektu (5 str.) , prezentacja (10 slajdów), wideo ( 3 min.). Ocena trwa ok. 4 – 6 tygodni. 

Etap II: wnioskodawcy, którzy przeszli pozytywnie pierwszy etap, przygotowują pełną aplikację, którą należy przedstawić do 12 miesięcy. 

Po ewaluacji prezentują projekt przed komisją i odpowiadają na pytania podczas 30 minutowej sesji. 

Oceny dokonuje międzynarodowy zespół ekspertów z zakresu technologii, biznesu oraz finansów.  

Zwycięskie projekty otrzymują także bezpłatne usługi dodatkowe - coaching, mentoring, kontakty z potencjalnymi inwestorami oraz part-

nerami biznesowymi. 

Konkurs będzie ogłoszony w pierwszej połowie 2021r. z planowanymi terminami złożenia pełnego wniosku 9 czerwca i 6 października.  

Zakłada się także konkursy tematyczne EIC Accelerator Challenges, wspierające kluczowe kwestie dla przyszłości Europy, dotyczące 

m.in. technologii cyfrowych, zdrowia i Europejskiego Zielonego Ładu. 

 

Więcej informacji: 

https://ec.europa.eu/easme/en/eic-accelerator 

https://www.kpk.gov.pl/przedsiebiorstwa-w-he?page_id=14919 

 

Źródła: 
https://ec.europa.eu 

https://www.kpk.gov.pl 

 

Program Horyzont Europa  

– finansowanie projektów przedsiębiorstw 
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Ideas Powered for Business SME Fund to dotacje dla małych i średnich firm na ochronę ich własności intelek-

tualnej na poziomie krajowym, regionalnym, międzynarodowym. Dotyczą wstępnej diagnostyki własności intelek-

tualnej (Usługa 1) oraz zgłoszenia znaku towarowego lub wzoru przemysłowego (Usługa 2). Polskie firmy mogą 

ubiegać się o dofinansowanie (50%) kosztów związanych z zarejestrowaniem znaku towarowego lub wzoru prze-

mysłowego. Można złożyć tylko jeden wniosek. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1,5 tys. euro. 

Wnioski przesyła się on-line (https://euipo.europa.eu/cosme/pl) wraz z dokumentacją umożliwiającą weryfikację statusu firmy (MŚP) i jej 

kwalifikowalności do projektu. Lista kontrolna pomoże przygotować się do złożenia aplikacji: 
 

 
 

W ciągu 30 dni od pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie należy zgłosić znak towarowy lub wzór przemysłowy i dokonać 

opłaty. Zgłoszenia przyjmują krajowe urzędy ds. własności intelektualnej (poziom krajowy), Urząd Własności Intelektualnej Państw Beneluksu 

(poziom regionalny obejmujący Belgię, Holandię i Luksemburg),  Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (poziom wszystkich 

państw członkowskich UE). Można to przeprowadzić również przez internet.  

Wniosek o zwrot kosztów zgłasza się za pośrednictwem linku wskazanego w decyzji o przyznaniu dotacji. Po zatwierdzeniu przedłożonych 

informacji i dokumentów dokonywana jest refundacja (w ciągu 30 dni). 

Wnioski można składać do 31 stycznia 2021r. Kolejny termin naboru to 1-31 marca 2021r. W zależności od wykorzystania środków plano-

wane są także następne rundy aplikacyjne w maju, lipcu i wrześniu. Dotacje będą przyznawane zgodnie z kolejnością zgłoszeń. 

Dotacje są finansowane przez Komisję Europejską i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Wartość funduszu na 

ten cel wynosi 20 mln euro. 

 

Więcej informacji: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-services/sme-fund 
MKS 

Dotacje na ochronę własności intelektualnej 

Ambasadorzy Europejskiego IP Helpdesk informują 
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Lp. Nr Ref Opis oferty 

1. BODE20190916001 Niemiecka agencja rekrutacyjna, specjalizująca się w zatrudnianiu wykwalifikowanych osób  

w sektorze medycznym / opieki zdrowotnej i przemysłowej, oferuje swoje usługi podobnym 

agencjom i / lub firmom potrzebującym usług rekrutacyjnych na całym świecie w ramach 

umów podwykonawstwa lub outsourcingu. 

2. BOES20191009001 Hiszpański producent części i produktów z tworzyw sztucznych i krzemu metodą formowania 

wtryskowego szuka międzynarodowych partnerów potrzebujących niestandardowych części,  

w tym części dwuskładnikowych (plastik, silikon, tekstylia, metal itp.). Firma szuka umów  

o podwykonawstwo. 

3. BOIL20190730001 Izraelska firma specjalizuje się w projektowaniu i budowaniu interfejsów człowiek maszyna 

(HMI) na ziemi, w powietrzu i na morzu, stosowanych w wielu produktach wojskowych i ko-

mercyjnych. Firma poszukuje umów joint venture lub podwykonawstwa w celu stworzenia 

globalnych strategicznych aliansów i pomocy w rozpowszechnieniu jej produktów na różnych 

rynkach. 

4. BOIT20191024001 Włoskie MŚP opracowało samobieżną maszynę do zbiorów oliwek i owoców wiszących 

(wstrząsarka). Urządzenie ma centrum sterowania, 4 napędzane koła, hydrostatyczny posuw, 

elektrycznie spawane stalowe nadwozie i balansującą tylną oś. Opatentowana głowica wstrzą-

sająca pozwala na dozowanie wibracji zgodnie z charakterystyką drzewa i jest wyposażona  

w system chroniący drzewa przed odkorowaniem. Firma poszukuje dystrybutorów i/lub agen-

tów w Europie i poza nią. 

5. BOME20191008001 Czarnogórska firma z ponaddziesięcioletnim doświadczeniem w sektorze biur podróży oferuje 

szeroki zakres usług turystycznych innym biurom podróży i organizacjom z Europy oraz in-

nych krajów, w ramach umowy o świadczenie usług. 

6. BORO20190910001 Firma z północno-wschodniej części Rumunii z ponad 25 letnim doświadczeniem w produkcji 

i dystrybucji systemów z wzmocnionej tkaniny z włókna szklanego, drenażu oraz systemów 

wodoodpornych jest zainteresowana współpracą z partnerami zagranicznymi w celu zdobycia 

nowych rynków na podstawie umowy dystrybucyjnej lub produkcyjnej. 

7. BRFR20190923001 Francuska firma szuka partnerów w Europie do instalacji lub konserwacji sprzętu multimedial-

nego, takiego jak digital signage, kioski, wideokonferencje, projekcje wideo, audio, okablowa-

nie. Oferowana jest współpraca w ramach umowy o świadczenie usług. 

8. BRFR20190926001 Francuskie MŚP zajmujące się projektowaniem i produkcją krzeseł szuka pracującego w drew-

nie producenta oparć, siedzeń i innych form ze sklejki bukowej. Firma poszukuje długotermi-

nowego partnera do podwykonawstwa m. in. w Polsce. 

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

waniu partnerów handlowych i technologicznych. Wyszukiwarka ofert z kooperacyjnej bazy sieci dostępna jest na 

https://www.frp.lodz.pl/kojarzenie-partnerow-miedzynarodowych/. W przypadku zainteresowania ofertą prosimy 

o kontakt i podanie numeru referencyjnego. Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania własnych ofert do bazy – pomoże-

my w jej przygotowaniu zgodnie z wymogami sieci. 

OFERTY KOOPERACJI 

Tłumaczenie streszczeń ofert dokonywane jest przez wybranych konsultantów 

i koordynowane przez ośrodek EEN przy Stowarzyszeniu Wolna Przedsiębiorczość w Sopocie 
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