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Jeżeli zostaje założona spółka prawa handlowego np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, konieczne jest zgłoszenie wniosku o założe-

niu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, aby dokonano jej wpisu. Jest to ostatni element przy powstawaniu spółki i konieczny. Oznacza to, 

że bez wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej KRS) w odpowiednim terminie, założenie spółki jest nieważne. 

 

Obowiązkowe dokonanie wpisu do KRS 

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz.112, dalej ustawa o KRS) 

Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu.  

Nie tylko założenie spółki jest konieczne do zgłoszenia do KRS. Wszelkie zmiany w spółkach powinny zostać zgłoszone do Krajowego 

Rejestru Sądowego. Do tej pory zgłoszenia rejestracji spółek lub zmian, które w nich zachodził odbywało się w formie pisemnej, na specjalnych 

formularzach. Osoba zgłaszająca wypełniała odpowiedni formularz np. formularz KRS-Z3, dokonywała opłaty i wysyłała do sądu rejestrowego. 

Do wniosku należało dołączyć odpowiednie załączniki np. uchwały lub umowę spółki sporządzoną u notariusza. 

Wyjątkiem było zgłaszanie zmian w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością założonych w formie elektronicznej (S24). W przypadku 

takich spółek, można było dokonać zmiany w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu S24. 

 

Elektronizacja postępowania przed KRS 

 

Od 1 lipca 2021 r. doszło do diametralnej zmiany w zgłaszaniu wniosków do KRS. Zgłoszenia zmian w spółkach oraz ich rejestracja odbywa 

się co do zasady wyłącznie elektronicznie. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o KRS Wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do reje-

stru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Ten system to Portal Rejestrów Sądowych i można go 

znaleźć pod adresem https://prs.ms.gov.pl/.  

Na stronie portalu należy wybrać „e-formularze KRS”. Obowiązkowa jest rejestracja użytkownika przy użyciu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego albo Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej, gdzie do zalogowania można użyć profilu zaufanego ePUAP. 

Po zarejestrowaniu można wybrać odpowiedni formularz i zacząć go wypełniać. Dużą zaletą portalu jest to, że w przypadku zgłaszania 

zmian w podmiocie, podając KRS podmiotu, formularz wypełnia się samodzielnie o NIP, REGON, firmę i siedzibę podmiotu. Wystarczy spraw-

dzić czy dane są prawidłowe. Nie ma konieczności ich wpisywania. 

Wniosek musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (art. 6944 §2 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 2021 r. poz. 11 ze zm., dalej k.p.c.). 

W przypadku gdy do podstawą wpisu do rejestru są papierowe dokumenty, zgodnie z art. 6944 §22 k.p.c., do wniosku należy dołączyć: 

1. odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą 

prawnym, albo 

2. elektroniczne kopie dokumentów (w takiej sytuacji oryginał dokumentu albo jego odpis lub wyciąg poświadczony urzędowo należy 

przesłać do sądu rejestrowego w terminie trzech dni od daty złożenia pisma – według art. 6944 §23 k.p.c.). 

 

Wyjątki od elektronizacji 

 

Ustawodawca przewidział jednak wyjątki od elektronizacji wniosków. Trzeba wiedzieć, że z art. 1 ust. 2 ustawy o KRS wynika, iż Krajowy 

Rejestr Sądowy składa się z trzech różnych rejestrów: 

1. rejestru przedsiębiorców, 

2. rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

3. rejestru dłużników niewypłacalnych. 

W rejestrze przedsiębiorców wpisane są spółki prawa handlowego, czyli: 

1. spółka jawna, 

2. spółka partnerska, 

3. spółka komandytowa, 

Marcin Kozłowski 
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4. spółka komandytowo-akcyjna, 

5. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

6. spółka akcyjna, 

7. prosta spółka akcyjna. 

Jeżeli chodzi o drugi z rejestrów, to w nim wpisywane są m.in. stowarzyszenia, fundacje i samodzielne niepubliczne zakłady opieki zdro-

wotnej. W przypadku tego drugiego rejestru, ustawodawca pozostawił możliwość zgłaszania zmian na tradycyjnych papierowych formularzach 

(art. 19 ust. 3 ustawy o KRS). 

 

Termin na dokonanie wpisu do KRS 

 

Zmiana jest o tyle istotna, że w przypadku złożenia wniosku w dotychczasowej formie (papierowej), nie zostanie ona uwzględniona. 

Z przepisu art. 19 ust. 7 ustawy o KRS wynika, że w takim przypadku wniosek zostanie zwrócony bez wzywania do uzupełnienia braków. 

Oznacza to, że nie zostaną wskazane żadne braki lub informacja, iż wniosek powinien zostać złożony w wersji elektronicznej. 

Podmiot, któremu zwrócono wniosek, będzie miał siedem dni na złożenie wniosku w prawidłowy sposób. Jeżeli tego nie wykona, zmiana 

lub rejestracja nie zostanie dokonana (art. 19 ust. 10 ustawy o KRS). 

Zachowanie odpowiedniej formy jest ważne, ponieważ na dokonanie zgłoszenia zmian lub zarejestrowanie nowej spółki, przepisy przewi-

dują odpowiednie terminy. Jeżeli dany podmiot nie zmieści się w ustawowym terminie, to dana czynność nie wywoła skutków. Zgodnie z art. 

22 ustawy o KRS Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego doko-

nanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Warto wiedzieć, że ten termin jest tylko instrukcyjny i nie ma sankcji za jego prze-

kroczenie. Jednak trzeba zwrócić uwagę np. na art. 169 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1526 ze zm., dalej k.s.h), z którego wynika, że na zgłoszenie założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest sześć miesięcy od chwili 

podpisania umowy spółki. Gdyby, po zmianie przepisów i wprowadzeniu elektronizacji wniosków do KRS, zgłoszenie zostało wysłane 

w formie papierowej, a wniosek zostałby zwrócony i nikt nie zwróciłby uwagi przez sześć miesięcy na to, że należało dokonać tego w formie 

elektronicznej, należałoby po raz kolejny podpisywać umowę spółki z nową datą założenia. 

 

Opłata od wniosku do KRS 

 

Zgłoszenie dokonania zmiany w podmiocie lub rejestracja nowego podmiotu podlega opłacie i tutaj nic się nie zmieniło. Obowiązkowo do wnio-

sku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty od publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (jeżeli podlega publikacji). 

 

Właściwość sądu rejestrowego 

 

Wniosek o zarejestrowanie podmiotu lub dokonanie zmiany w zarejestrowanym podmiocie należy złożyć do odpowiedniego sądu. Właści-

wym sądem jest sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub wpisaną w rejestrze siedzibę podmiotu, którego sprawa dotyczy 

(art. 6942 k.p.c.). Dla spółki z siedzibą w Łodzi, właściwym sądem do złożenia wniosku będzie Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. 

Trzeba jednak pamiętać, że wszelkie czynności są dokonywane w Portalu Rejestru Sądowych. W tym portalu należy zaznaczyć odpowiedni 

sąd, do którego zgłaszany jest wniosek. 

 

Podsumowanie 

 

Wydaje się, że wprowadzone zmiany powinny ułatwić rejestrację nowych podmiotów oraz dokonywanie zmian. Nie będzie konieczne 

drukowanie wielu stron wniosków i wpisywanie wszystkiego po kolei. Portal Rejestrów Sądowych działa od niedawna i już wiadomo, że nie 

wszystko funkcjonuje prawidłowo, np. niektóre rubryki w formularzu nie mogły być uzupełnione. Na szczęście, wszelkie błędy i usterki usu-

wane są na bieżąco. 

Podmioty zgłaszając wniosku do rejestru przedsiębiorców, muszą pamiętać o zachowaniu odpowiedniego terminu na dokonanie zgłoszenia, 

ale także opłaceniu wniosku. 

 

Bibliografia: 

 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm. 

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 112. 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 2021 r. poz. 11 ze zm. 

 

 

r. pr. Marcin Kozłowski 

EWS LEGAL 
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Informacja o wydłużeniu terminu na publikację sprawozdań 

przez organizacje pożytku publicznego 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Dnia 19 maja 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 17 maja 2021 r. 

w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działal-

ności i sprawozdania finansowego w roku 2021 (Dz.U. 2021, poz. 917). Mocą niniejszego rozporządzenia przesunięto termin na publikację 

sprawozdań przez Organizacje Pożytku Publicznego na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej w od-

niesieniu do sprawozdań za rok 2020 do dnia 15 października 2021 r. 

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 

poz. 873 z późn. zm.), z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, organizacje pożytku publicznego sporządzają roczne sprawozdanie merytoryczne ze 

swojej działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe. Art. 23 ust. 6 wskazanej wyżej ustawy nakazuje zamieszczenie zatwierdzonego sprawoz-

dania finansowego i sprawozdania merytorycznego z działalności w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który składane jest 

sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374, z późn. zm.) dały Przewodniczące-

mu Komitetu do spraw Pożytku Publicznego możliwość przesunięcia wskazanego wyżej terminu. Przewodniczący biorąc pod uwagę koniecz-

ność zapewnienia prawidłowej realizacji obowiązków sprawozdawczych dokonał przesunięcia terminu wynikającego z art. 23 ust. 6 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) w odniesieniu do 

sprawozdań za rok 2020 do dnia 15 października 2021 r. 

 
NOK 

 

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi zaprasza przedsiębiorców do korzystania  

z konsultacji radcy prawnego w siedzibie Fundacji. 

Konsultacje bezpłatne po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznie 42 630 36 67  

lub mailem na adres fundacja@frp.lodz.pl 

Konsultacje radcy prawnego dla przedsiębiorców 

 

KONSULTACJE PRAWNE 
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W związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i zakończeniem okresu przejściowego, Wielka Brytania na gruncie Rozporzą-

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-

rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) 

stanowi państwo trzecie. Przekazywanie danych do państwa trzeciego (czyli państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) wymaga 

spełnienia dodatkowych warunków. W szczególności zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO: „Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej może nastąpić, gdy Komisja stwierdzi, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone 

sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony. Takie przekazanie nie wyma-

ga specjalnego zezwolenia”. 

Dnia 28 czerwca 2021 r. Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w Wielkiej 

Brytanii. Treść decyzji dostępna jest pod adresem:  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/decision_on_the_adequate_protection_of_personal_data_by_the_united_kingdom_-_general_data_ 

protection_regulation_en.pdf.  

Wydanie przez Komisję Europejską przedmiotowej decyzji umożliwia przekazywanie danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospo-

darczego do Wielkiej Brytanii bez obowiązku wdrożenia dodatkowych zabezpieczeń czy pozyskania zezwoleń, o których mowa w rozdziale V 

RODO. Należy mieć natomiast na uwadze, że wydanie przez Komisję Europejską wskazanej decyzji nie wyłącza ani nie ogranicza konieczno-

ści wypełnienia wszelkich innych obowiązków wynikających z RODO.  

 
NOK 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Transfer danych osobowych do Wielkiej Brytanii 

Poniżej zestawienie aktów prawnych, które regulują zasady wydatkowania funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021-

2027, w tym sposób finansowania i rodzaje projektów: 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawie-

dliwej Transformacji, 

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Spo-

łeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013, 

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego i Funduszu Spójności, 

4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1059 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych 

dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-

nego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego, 

5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczą-

ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na 

rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na 

potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumen-

tu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (tzw. rozporządzenie ramowe). 

 

Powyższe akty prawne można pobrać ze strony:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2021:231:FULL&from=EN . 

 

Źródło: https://eur-lex.europa.eu (na podstawie: M. Kołtuniak, Jakie zasady działania funduszy unijnych w latach 2021-2027, 

„Rzeczpospolita”, 13.07.2021 r.). 

 
ŁK 

Zasady wydatkowania funduszy unijnych  

w okresie programowania 2021-2027 
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Przedsiębiorcy z województwa łódzkiego mogą pozyskać na opracowanie nowych produktów, usług lub udoskonalenie procesu dofinanso-

wanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.2.2 „Projekty B+R 

przedsiębiorstw”. 

Dofinansowanie uzyskają projekty polegające na przeprowadzeniu badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, 

których wynikiem będzie opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi lub procesu. Przedmiotem wniosku nie jest objęte 

wdrożenie. 

Definicje badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych zawiera art. 2 pkt 85 i 86 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z 

dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu: 

 „badania przemysłowe” oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności 

celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, 

procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów 

w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one 

konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych; 

 „eksperymentalne prace rozwojowe” oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i 

umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub 

ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, 

planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować 

opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych 

produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem 

jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. 

Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku 

gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego 

produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.  

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy oraz konsorcja przemysłowe składające się z przedsiębiorców i jednostek naukowo-

badawczych, z wiodącą rolą przedsiębiorcy. 

Całkowita pula środków przeznaczona na konkurs to ponad 28 mln. zł. Wnioski można składać do 31 sierpnia 2021 r.    

Maksymalny poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości przedsiębiorcy oraz realizowanych prac badawczych jak poniżej1: 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Dotacje na opracowanie innowacyjnych produktów, usług 

lub udoskonalenie procesu 

Badania przemysłowe Eksperymentalne prace rozwojowe 

Wielkość firmy Poziom dofinansowania Wielkość firmy Poziom dofinansowania 

Mikro i małe 80% Mikro i małe 60% 

Średnie 75% Średnie 50% 

Duże 65% Duże 40% 

1 Poziom dofinansowania może zostać zwiększony o 15%, do 80%, jeśli przedsiębiorca spełni, któryś z warunków: projekt zakłada skuteczną współpracę między przedsiębiorstwami 

lub instytucjami badawczymi; wyniki projektu zostaną szeroko upowszechnione w formie publikacji, podczas konferencji lub ogólnodostępnych baz.  

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową ponoszonych przez przedsiębiorstwa wy-

nosi do 85%. Poziom dofinansowania prac przedwdrożeniowych wynosi maksymalnie 50%. Przez prace przedwdrożeniowe należy rozumieć 

działania przygotowawcze do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, umożliwiające doprowadzenie rozwiązania będące-

go przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować (w szczególności opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usłu-

gi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku).  
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Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%. 

Wydatki na realizację projektu można ponosić po złożeniu wniosku o dofinansowanie, w innym przypadku projekt nie będzie mógł otrzy-

mać dofinansowania. 

Do 30% wartości kosztów kwalifikowanych projektu można przeznaczyć na inwestycję w infrastrukturę badawczo-rozwojową, rozumianą 

jako środki trwałe (aparatura naukowo-badawcza) oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia badań przemysłowych lub 

eksperymentalnych prac rozwojowych przedstawionych w projekcie, jeżeli koszty te ponoszone są przez przedsiębiorcę. 

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zobowiązanie się beneficjenta do wdrożenia rezultatów projektu w okresie 3 lat, rozumianego jako: 

a) wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie 

uzyskanych wyników projektu, lub  

b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących przedsiębiorcy praw do wyników prac B+R 

w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę, lub  

c) zbycie (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego 

przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej 

odsprzedaży). 

Dofinansowanie otrzymają wyłącznie projekty wpisujące się w co najmniej jedną z sześciu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji okre-

ślonych w „Wykazie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych”2. 

Oprócz kryteriów formalnych i merytorycznych, obligatoryjnych, są również kryteria punktowane, których spełnienie decyduje o miejscu 

na liście rankingowej. Do najwyżej punktowanych zalicza się: możliwość urynkowienia wyników prac B+R, kompetencje kadry badawczej, 

posiadane zasoby materialne oraz niematerialne i prawne, współpraca z ośrodkiem badawczym lub organizacją pozarządową, analiza potrzeb 

i opłacalność wdrożenia. 

Zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania zapraszamy do Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości. Specjalizujemy się w przygotowy-

waniu aplikacji, w tym studium wykonalności, biznesplanu oraz realizacji i rozliczaniu projektów.  Posiadamy również doświadczenie w reali-

zacji projektów, których celem było wsparcie przedsiębiorców w kontaktach z jednostkami naukowo-badawczymi.  

 

Źródła:  

1. Kryteria wyboru projektów 

2. Regulamin konkursu 

3. https://cop.lodzkie.pl/nabory-i-wyniki-konkursow/972-1-2-inwestycje-przedsiebiorstw-w-badania-i-innowacje-1-2-2-projekty-b-r-

przedsiebiorstw-28-05-2021-r  

4. Podręcznik Oslo Manual. Zasady Gromadzenia Danych Dotyczących Innowacji, Pomiar działalności naukowej i technicznej, OECD,  

European Communities, Wspólne wydanie OECD i Eurostatu, 2005. 

5. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002. 
ŁK 

 

 

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 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

2 Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo); Zaawansowane materiały budowlane; Medycyna, farmacja, kosmetyki; Energetyka, w tym odnawialne źródła ener-

gii; Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze; Informatyka i telekomunikacja. https://cop.lodzkie.pl/images/konkursy/2021/77-konkurs-01-02-02-IP-02-10-077_21/

Zal_7_Wykaz_Regionalnych_Inteligentnych_Specjalizacji_Wojewodztwa_Lodzkiego_oraz_wynikajacych_z_nich_nisz_specjalizacyjnych.pdf  (dostęp: 23.07.2021 r.)  
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Unia Europejska zniosła większość gospodarczych i finansowych środków ograniczających (sankcji) wobec Iranu od czasu wdrożenia 

porozumienia nuklearnego z Iranem – Joint Comprehensive Plan of Action (JCPoA) w 2016 r. Obecnie niemal wszelka działalność handlowa 

między Unią Europejską a Iranem jest dozwolona, z kilkoma wyjątkami. Sankcje, które nadal obowiązują, odnoszą się do nieproliferacji 

(ograniczenia eksportu broni, technologii rakietowej, transferu i działalności nuklearnej, grafitu, niektórych surowców i określonych rodzajów 

oprogramowania) oraz do poważnych naruszeń praw człowieka (ograniczenia w handlu z niektórymi osobami, w dodatku do zakazu wywozu 

sprzętu, który może być użyty do wewnętrznych represji lub monitorowania i przechwytywania komunikacji). 

UE apeluje o to, by ograniczenia były inteligentne i ukierunkowane, aby zminimalizować niezamierzone konsekwencje dla legalnej działal-

ności gospodarczej. Dlatego Komisja Europejska stara się zachęcać do legalnego handlu z Iranem, wspierając firmy w prowadzeniu działalno-

ści gospodarczej zgodnej z sankcjami UE.  

Due Diligence Helpdesk on EU Sanction for EU SMEs dealing with Iran dotyczący sankcji UE dla unijnych małych i średnich przedsię-

biorstw (MŚP) jest ważnym narzędziem wsparcia zapewnianym przez Komisję w celu zachęcenia MŚP, które chcą współpracować z Iranem, 

do robienia tego w pełnej zgodności z prawodawstwem UE oraz w ramach JCPoA. DD Helpdesk zapewnia MŚP bezpłatne kontrole due dili-

gence w odniesieniu do konkretnych projektów biznesowych w Iranie. Wynikające z tego raporty due diligence umożliwiają MŚP z UE elimi-

nację ryzyka, a jednocześnie stanowią gwarancję dla instytucji finansowych, ułatwiając transakcje. 

 

Helpdesk świadczy następujące bezpłatne usługi: 

 

1. Spersonalizowane doradztwo 

 

Przedsiębiorstwa z UE mogą składać wnioski za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie internetowej Helpdesk, uzyskując w 

ten sposób bezpośredni dostęp do porad prawnikówi najlepszych ekspertów w dziedzinie sankcji gospodarczych i finansowych.  

 

2. Materiały informacyjne  

 

Europejskie MŚP mogą zapoznać się z obszernymi materiałami informacyjnymi w zakresie sankcji UE na oficjalnej stronie internetowej 

Helpdesku. Helpdesk publikuje również regularny biuletyn na temat ostatnich wydarzeń we wschodzących sektorach biznesu w Iranie, które 

mają duży potencjał dla unijnych MŚP. 

 

3. Seminaria online 

 

Helpdesk organizuje regularne seminaria dla MŚP z UE działających w Iranie. Prezentowane przez renomowanych ekspertów seminaria 

obejmują tematykę sankcji UE oraz innych wymogów należytej staranności dotyczących prowadzenia działalności w Iranie. 

 

4. Partnerzy 

 

Helpdesk ściśle współpracuje z Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX), spółką celową mającą na celu ułatwienie płatności 

za legalny handel między Europą a Iranem, co dodatkowo promuje otwartość i zwiększa odporność systemu gospodarczego i finansowego UE, 

w tym w obliczu sankcji eksterytorialnych nałożonych przez państwa trzecie. 

Wsparcie Komisji Europejskiej unijnych MŚP,  

które chcą handlować z Iranem poprzez  

Due Diligence Helpdesk on EU Sanctions for EU SMEs  

dealing with Iran 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
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Ponadto Helpdesk współpracuje z misjami dyplomatycznymi, izbami handlowymi i agencjami promocji eksportu, które mogą dodatkowo 

wspierać MŚP w obszarach wykraczających poza podstawowe usługi.  

 

Więcej informacji na stronie internetowej:  http://www.sanctions-helpdesk.eu/ 

 

 
 

Źródło:  materiały informacyjne nadesłane przez Due Diligent Helpdesk on EU Sanctions for EU SMEs dealing with Iran. 

 
KK 

Obiecujący rynek: Iran 

Według danych Banku Światowego Iran z udziałem 0.53% w światowej gospodarce zajmuje 27 miejsce, a pod względem wartości 

PKB (per capita ponad 12 350 EUR w 2017) plasuje się na 18 miejscu w świecie. Jest określany jako rozwijający się kraj o średnio-

wyższym przychodzie. Parytet siły nabywczej (PPP) wynosi 82% średniej światowej. 

Nierozwinięta infrastruktura, potrzeba nowych technologii, główne gałęzie przemysłowe wymagające inwestycji i modernizacji – to 
obszary możliwej współpracy z firmami europejskimi. Notuje się zapotrzebowanie na przetworzoną żywność i kosmetyki.  Iran im-
portuje z Europy maszyny, zboża, żelazo i stal, samochody, farmaceutyki oraz chemikalia. Przedmiotem exportu są chemikalia, two-
rzywa sztuczne i owoce. 

Raport #RegionyNEXERY2021 opublikowany  

NEXERA Sp. z o. o. to infrastrukturalna grupa telekomunikacyjna, budująca nowoczesną światłowodową sieć dostępową. Obecne projekty 

realizowane są w czternastu obszarach środkowej i północno-wschodniej Polski. Firma uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa. W br. firma zyskała uznanie kapituły konkursu i otrzymała Godło „Teraz Polska” za usługę światłowodowej sieci dostępowej 

w innowacyjnym modelu operatora wyłącznie hurtowego. 

23 czerwca 2021 r. zaprezentowano trzecią edycję Raportu #RegionyNEXERY. Publikacja powstała na podstawie autorskiego badania, 

zrealizowanego na przełomie marca i kwietnia 2021 r. przez prestiżową agencję badawczą GfK Polonia wśród mieszkańców, nauczycieli, 

przedsiębiorców i urzędników z czterech regionów Polski: 

 Świętokrzyskiego  

 Łódzkiego (15 wybranych powiatów) 

 Kujaw z Pomorzem i Mazowszem  

 Warmii i Mazur. 

Raport jest jednym z najbardziej przekrojowych źródeł wiedzy o polskich internautach na obszarach, w których brakuje dostępu do szero-

kopasmowego Internetu lub w których dostęp ten jest ograniczony. 

Z badania wynika, że 48% respondentów spędza w Internecie ponad 6 godzin dziennie. To wzrost o 20 p. p. względem 2020 r. i aż o 36 p.p. 

w porównaniu z rokiem 2019. 

Jednocześnie znacznie poprawiły się szeroko pojęte kompetencje cyfrowe społeczeństwa. 57% respondentów deklaruje, że w ciągu ostat-

niego roku ich umiejętności wykorzystywania Internetu w różnych dziedzinach życia wzrosły. Choć nadal ponad połowa mieszkańców (52%) 

chciałaby pracować zdalnie, to w stosunku do ubiegłego roku odsetek zwolenników „home office” zmniejszył się o 15 p. p. Do sieci przeniosła 

się także duża część naszego życia prywatnego oraz rozrywkowego. Ponad 90% z nas robi zakupy w Internecie, korzysta z e-bankowości, 

a niewiele mniej, bo 79% ogląda filmy online. 

Wiele danych raportu zaskakuje, jednak już trzeci rok z rzędu potwierdza się, że Internet otwiera nowe możliwości na lepsze życie, pracę 

i prowadzenie biznesu. I choć mieszkańcy Regionów NEXERY pod wieloma względami doceniają swoje miejscowości, to jednak jest jeszcze 

wiele do zrobienia, aby poprawić ich atrakcyjność i obudzić uśpiony potencjał. Z raportu wynika, że dostęp do infrastruktury szerokopasmowej 

jest kluczowy na drodze do zrównoważonego rozwoju regionów i kraju. 

 

Zachęcamy do lektury raportu #RegionyNEXERY2021. Raport jet dostępny na stronie https://www.nexera.pl/pl/raportregionynexery 

O poprzednim raporcie #RegionyNEXERY2020 pisaliśmy w nr 10(183)2020 naszego biuletynu. 
KK 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
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6 lipca 2021 r. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowali seminarium doty-

czące zastosowania rozwiązań przemysłu 4.0 i wyzwań związanych z ich wdrażaniem w działalności biznesowej. Spotkanie w formule on-line 

zgromadziło ponad 30 uczestników, przedsiębiorców oraz przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych.   

Nowa strategia przemysłowa dla Europy oraz Strategia MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy są podstawą działania sieci Enter-

prise Europe Network, której celem jest wspieranie MŚP w transformacji do bardziej zrównoważonych modeli biznesowych oraz we wdraża-

niu rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0. Kierownik ośrodka, dr Ewa Sadowska-Kowalska zaprezentowała ofertę sieci dla MŚP, w tym narzę-

dzia wspierające we wdrażaniu innowacji uwzględniających aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, wpisujące się w zasadę zrówno-

ważonego rozwoju.  

Webinarium było okazją do podsumowania wyników badań przeprowadzonych w ramach dwóch projektów międzynarodowych:  

„DIGI-GRENT. Building Next-Generation of Globally Responsible Digital Entrepreneurs” (Kształtowanie przyszłego pokolenia społecznie 

odpowiedzialnych przedsiębiorców w dobie globalnej cyfryzacji) oraz „INDEX – Industrial Expert”. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości jest 

partnerem w pierwszym z wymienionych projektów. Badania obejmowały identyfikację obszarów zastosowania rozwiązania przemysłu 4.0 

w biznesie oraz określenie potrzeb kompetencyjnych przedsiębiorstw w dobie transformacji cyfrowej. Prelegenci podkreślali znaczenie cyfry-

zacji i digitalizacji dla konkurencyjności przedsiębiorstw.  Udział w webinarium był doskonałą okazją do poznania nowych trendów w zarzą-

dzaniu bazujących na rozwiązaniach cyfrowych, wpisujących się w zasadę zrównoważonego rozwoju.  

Przedsiębiorcy zainteresowani wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań, w tym cyfrowych mają możliwość skorzystania z bezpłatnych usług 

doradczych, oferowanych przez sieć EEN – ocena poziomu innowacyjności oraz ocena poziomu ucyfrowienia na tle branży w otoczeniu mię-

dzynarodowym. Rezultatem usługi jest plan rozwoju innowacji zawierający propozycje wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, w tym z obszaru 

przemysłu 4.0. 

Spotkanie było rejestrowane i zostanie zamieszczone na stronie internetowej projektu: https://digigrent.eu/pl . 

 
ŁK 

Przemysł 4.0 i cyfrowa transformacja 

 w dobie zrównoważonego rozwoju 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
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http://osha.europa.eu/pl 

BEZPIECZEŃSTWO  
I ZDROWIE W PRACY 

Laureaci konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy 
„PRZEMYSŁ 4.0”  

W XXX edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy dotyczącego przemysłu 4.0 jury, spośród 307 nadesłanych prac, wybrało następujące: 

I nagroda – Katarzyna Czapska  II nagroda - Eugeniusz Skorwider  III nagroda - Dawid Celek  

Jury przyznało także 5 wyróżnień, a 53 prace wytypowało do katalogu i wystawy pokonkursowej. Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy 

miało miejsce 10 czerwca 2021 r.  

Konkurs zorganizował Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych  

im. Jana Matejki w Krakowie, Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. 

 

Więcej informacji: 

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/92201/CIOP-katalog-plakatow-2021.pdf 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE 
PROGRAMÓW  
BADAWCZYCH/RAMOWYCH 

Platforma Waloryzacji Wiedzy  
Komisja Europejska uruchomiła w czerwcu Platformę Waloryzacji Wiedzy (Knowledge Valorisation Platform). Ta cyfrowa przestrzeń 

stanowi interaktywne forum do stymulowania współpracy międzynarodowej i poprawy szerokiego wykorzystania wyników badań w społe-

czeństwie i gospodarce. Łączy instytucje i firmy z całej UE w celu dzielenia się najlepszymi praktykami, wiedzą i doświadczeniem 

w wykorzystaniu wyników badań i danych. Transgraniczna współpraca sprzyja przekształcaniu wyników badań i innowacji w zrównoważone 

produkty, procesy i usługi, które przynoszą wartość ekonomiczną i przynoszą korzyści społeczeństwu.  

 

Więcej informacji: 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/eu-valorisation-policy/knowledge-

valorisation-platform_en 

Przewodnik po programie Horyzont Europa 

Komisja Europejska opublikowała pierwszą wersję przewodnika po programie Horyzont Europa. Dokument zawiera wytyczne i wyjaśnie-

nia dotyczące struktury, budżetu i priorytetów programu oraz wskazówki dotyczące składania projektów. 

Przewodnik podkreśla znaczenie przygotowania strategii zarządzania własnością intelektualną, w tym potencjalnych środków ochrony oraz 

sposobu, w jaki mają one wspierać wykorzystanie wyników badań. Zwraca uwagę na kwestie związane z własnością wyników i związaną 

z nimi własnością intelektualną. 

Przewodnik uzupełnia inne materiały informacyjne dla wnioskodawców, jak wzór umowy o dotację z załącznikami (Model Grant  

Agreement), załączniki do programu pracy (Work Programme) lub podręcznik online (Online Manual). 

 

Więcej informacji: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf 

https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW BADAWCZYCH/RAMOWYCH 

K

EIC Transision Open 

EIC Transition to ścieżka w programie Horyzont Europa, która umożliwia dalszy rozwój i wykorzystanie pomysłów dofinansowanych we 

wcześniejszych projektach (ERC Proof of Concept, EIC Pathfinder). 

Można się ubiegać o środki na nowatorskie technologie z dowolnej dziedziny naukowej, które osiągnęły już eksperymentalne potwierdze-

nie w laboratorium. Takie rozwiązania łączy jedna cecha – ich przełomowy i innowacyjny charakter, zazwyczaj odzwierciedlany przez niski 

TRL, co sprawia, że są przedwczesne dla otoczenia rynkowego. Technologie te powinny dalej dojrzewać i przejść walidację w laboratorium 

oraz w odpowiednich środowiskach, aby osiągnąć gotowość do wejścia na rynek. 

EIC Transition Open ma na celu dalszy rozwój innowacji na wczesnym etapie w kierunku wprowadzenia na rynek, a zatem jest przezna-

czony dla technologii o dużym potencjale biznesowym. 

Wnioski można składać do 22 września 2021 r. 

 

Więcej informacji: 

https://eic.ec.europa.eu/news/european-innovation-council-transition-calls-are-open-2021-05-20_en 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-transitionopen-

01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eic%20transition;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503; 

programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZones 

Code=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;  

performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState 

Źródła: 

https://ec.europa.eu, https://eic.ec.europa.eu, https://www.kpk.gov.pl 
 

MKS 

Zaproszenie dla MŚP do konsorcjum projektu 

Jednostka badawcza z Walencji (Hiszpania) poszukuje partnera, małego lub średniego przedsiębiorstwa zajmującego się recyklingiem  

pozostałości z przemysłu spożywczego lub rolnictwa poprzez procesy fermentacji, do projektu programu Horyzont Europa (konkurs  

HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01-14: Microbes for healthy and sustainable food and diets).  

Zainteresowanie współpracą prosimy przesyłać na adres: fundacja@frp.lodz.pl do 2 sierpnia 2021 r.  

Upowszechnienie i wykorzystanie wyników  
programu Horyzont Europa 

Na stronach Komisji Europejskiej są dostępne materiały z webinarium Dissemination & Exploitation in Horizon Europe, które miało miejsce  
9 czerwca. Materiały obejmują prezentacje zgodnie z programem spotkania: 

Introduction to the concepts of Communication, Dissemination & Exploitation, Jörg Scherer and Stephanie Weber, Europejski IP Helpdesk 
Dissemination & Exploitation under Horizon Europe, Arya-Marie Ba Trung, Komisja Europejska 
IP strategy in Horizon Europe projects, including ROL and some background on standardisation, Ioannis Sagias and Veronica Beneitez 
Pinero, Komisja Europejska  
IP Management in collaborative Horizon Europe projects, Jörg Scherer, Europejski IP Helpdesk oraz Horizon IP scan  
Horizon Results Platform Georgios Lyssandrides, Komisja Europejska  
Horizon Results Booster, Alessia Melasecche, META Group 

 
Więcej: 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210609.htm 
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Lp. Nr Ref Opis oferty 

1. BORU20200616001  Rosyjski producent ręcznie robionej biżuterii z kamieni szlachetnych (diamenty, szmaragdy, 

szafiry) poszukuje dystrybutorów.  

2. BOAM20200527001  Armeńska firma produkuje dużą gamę czekolad, owoców w czekoladzie oraz suszonych owo-

ców. Wszystkie jej produkty są naturalne, a opakowania sprowadza z krajów UE.  

3. BORU20200607001  Rosyjska firma pozyskuje drewno z takich drzew jak osika, sosna, świerk, brzoza, dąb. Firma 

poszukuje dystrybutorów.  

4. BORU20200513001  Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji suplementów diety z trepangów (odmiany 

strzykw), z dodatkiem chitosanu oraz alginianu wapnia. Ta mieszkanka zawiera szeroką gamę 

aktywnych biologicznie substancji - kwasów, sterydów, witamin z grupy B, wapnia, magnezu, 

cynku, żelaza i jodyny. Suplement daje efekt immunomodulacji i poprawia stan zdrowia. Fir-

ma poszukuje dystrybutorów.  

5. BORO20200513001  Rumuńska firma rzemieślnicza z Transylwanii produkuje oryginalne torebki damskie ze skóry 

oraz ręcznie barwione szale z naturalnego jedwabiu. Firma poszukuje agentów handlowych.  

6. BOFR20200421002  Francuski start-up zajmujący się oczyszczaniem wody projektuje, opracowuje i produkuje opatento-

wane, certyfikowane rozwiązania do dezynfekcji, oparte na technologii LEDów ultrafioletowych. 

Firma oferuje swoje produkty właścicielom jachtów i poszukuje dystrybutorów z tego sektora.  

7. BOCZ20200513001  Czeska firma opracowała nowatorską technologię produkcji ekstraktów z ziół i owoców, która 

łączy je w płynne  mieszanki (do stosowania w gorących i zimnych napojach). W procesie tym 

nie stosuje się długiej maceracji, wrzenia, chemikaliów ani alkoholu. Mieszaniny są w sa-

szetkach do szybkiego użycia z wodą. Firma chce rozwijać się za granicą i poszukuje wyspe-

cjalizowanych dystrybutorów (B2C i / lub HoReCa).  

8. BOSI20200529001  Słoweńska firma specjalizuje się w różnych technologiach mikrokapsułkowania i produktach 

mikrokapsułkowanych. Firma jest zainteresowana zwiększeniem sprzedaży i dlatego oferuje 

swoje usługi partnerom z branży chemicznej i farmaceutycznej w celu długoterminowej 

współpracy w ramach umowy outsourcingowej.  

9. BODE20200515001  Niemiecka firma tworzy produkty cyfrowe głównie dla sektora budownictwa. Z wieloletnim 

doświadczeniem w modelowaniu informacji o budynkach (BIM) i w przemyśle gier, firma 

tworzy semantyczne (oparte na obiekcie) i wolumetryczne modele 3D budynków, infrastruktu-

ry i wyposażenia technicznego, które są interaktywne, niezależne od oprogramowania i budo-

wane całkowicie według specyfikacji klientów. Poszukiwani partnerzy do współpracy na bazie 

umowy agencji handlowej lub podwykonawstwa.  

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 – pomożemy w 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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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.  

Przedstawiamy nowości z Biblioteki Fundacji 

 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego 2021, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2021. 

 

Wydawnictwo to, należące do serii regionalnych opracowań analitycznych, prezentuje dane statystyczne dotyczące istotnych zjawisk spo-

łecznych i gospodarczych w regionie. Obecna edycja została rozszerzona i układem tematycznym odnosi się do wyzwań rozwojowych kraju i 

województw zawartych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. 

Analiza zawarta w publikacji, będąca charakterystyką procesów zachodzących na terenie województwa łódzkiego w 2020 r. i w latach 

wcześniejszych, została oparta na najnowszych danych statystyki publicznej. Prezentuje ona takie obszary jak: stan i ochrona środowiska, kapi-

tał ludzki, jakość życia mieszkańców, gospodarka (w tym m. in. PKB, produkcja i usługi, koniunktura gospodarcza) oraz finanse publiczne. W 

celu uchwycenia zachodzących w regionie zmian, zagadnienia zaprezentowano w ujęciu dynamicznym od 2010 r. oraz w relacji do przecięt-

nych wielkości dla kraju. Opracowanie wzbogacono tablicami oraz prezentacją graficzną w postaci map i wykresów. 

Uzupełnienie Raportu stanowią grafiki porównujące łódzkie do pozostałych województw oraz tablice przeglądowe prezentujące wojewódz-

two na tle kraju, a także wybrane dane dla województwa łódzkiego oraz Łodzi na przestrzeni lat 2010 – 2020. 

 

Źródło: dr Piotr Cmela, Przedmowa 




