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KWARTALNIK  

Biuletyn Biuletyn Biuletyn Biuletyn Informacyjny     
Szanowni Państwo, 

Przekazujemy w Państwa ręce pierwsze 

wydanie kwartalnika „Biuletyn Informacyj-

ny”, który będzie wydawany przez ośrodek 

Enterprise Europe Network w Wałbrzychu. 

W wydawnictwie będziemy przybliŜać praw-

ne i gospodarcze aspekty funkcjonowania 

na rynku Unii Europejskiej. Będziemy na 

bieŜąco informować o moŜliwościach uzy-

skania wsparcia finansowego (sekcja 

„Fundusze w zasięgu ręki”), rynkach UE, 

miejscach w SIECI WWW wartych zapamię-

tania oraz o organizowanych czatach inter-

netowych.  

Liczymy na to, Ŝe biuletyn będzie nośni-

kiem wiedzy o podnoszeniu innowacyjności 

w Państwa firmach, poniewaŜ będziemy 

pokazywać jak współpracować ze sferą 

nauki oraz w jaki sposób wdraŜać i finanso-

wać nowe technologie. W sekcji „Znajdź 

Partnera” będziemy zamieszczać aktualne 

oferty współpracy gospodarczej i technolo-

gicznej. 

Pragnąc sprostać Państwa oczekiwaniom, 

oczekujemy na opinie i propozycje tema-

tów, o któ-

rych powin-

niśmy pi-

sać 

Ż y c z y m y 

miłej lektury  
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Ochrona środowiska a ab-
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REACH = obowiązek reje-
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Upoważniony przedsiębior-
ca (AEO) 

6666    

Dotacje na innowacje 7777    
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Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki 

Przedsięwzięcie finansowane ze 

środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu ramowego na rzecz 

konkurencyjności i innowacji na lata 

2007-2013 oraz budŜetu państwa 

 

Sieć Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network powstała z 

inicjatywy Komisji Europejskiej w celu 

skonsolidowania usług informacyjnych i 

doradczych dla małych i średnich przedsię-

biorstw świadczonych do tej pory przez 

kilka róŜnych Sieci, w tym ośrodki Euro Info 

Centre (EIC) oraz Innovation Relay Centre 

(IRC). 

Komisja Europejska oczekuje, Ŝe nowa 

Sieć stanowi istotną inicjatywę, która po-

moŜe w pełni rozwinąć potencjał i zdolno-

ści innowacyjne małych i średnich przed-

siębiorstw. 

Dzięki swojej rozleglej wiedzy i kontaktom 

Sieć oferuje praktyczna pomoc, niezaleŜnie 

od tego czy firma poszukuje partnera w 

innym państwie członkowskim UE czy teŜ 

potrzebuje porady jak opracować innowa-

cyjna koncepcje lub nawet jak złoŜyć wnio-

sek o wsparcie na badania. 

Usługi oferowane przez Sieć zostały przed-

stawione na stronie 10. Informacje na te-

mat Sieci są dostępne w serwisach WWW: 

www.enterprisewww.enterprisewww.enterprisewww.enterprise----europaeuropaeuropaeuropa----networknetworknetworknetwork----ec.europa.euec.europa.euec.europa.euec.europa.eu    

www.een.org.plwww.een.org.plwww.een.org.plwww.een.org.pl    

Porozmawiaj z ekspertem [strona 2] 
 

Fundusze w zasięgu ręki [strona 8] 
 

Znajdź Partnera [strona 9] 



 

2 

 

Ochrona środowiska a absorpcja środków unijnych 

Jedną z priorytetowo traktowanych 
polityk wspólnotowych jest polityka 
zrównowaŜonego rozwoju w tym w 
szczególności ochrony środowiska. 
Projekty współfinansowane ze środ-
ków funduszy strukturalnych Unii Eu-
ropejskiej mogą otrzymać wsparcie 
wyłącznie pod warunkiem, Ŝe będą 
realizowane zgodnie z prawodaw-
stwem Unii Europejskiej w zakresie je 
obowiązującym. W tym aspekcie w 
przedsiębiorca, jako wnioskodawca 
ma obowiązek przeprowadzania po-
stępowania w sprawie oceny oddziały-
wania na środowisko realizowanego 
projektu współfinansowanego ze 
środków funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej, w szczególności w juŜ 
uruchomionych konkursach 
w ramach Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospo-
darka i Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środo-
wisko, jeśli obowiązek takie-
go postępowania ciąŜy na 
wnioskodawcy.  
Instytucje udzielające wspar-
cia są zobligowane do za-
pewnienia, Ŝe projekty uzy-
skujące dofinansowanie ze 
środków UE będą realizowa-

ne zgodnie z prawodawstwem UE w 
zakresie je obowiązującym. Projekty 
niezgodne z tym prawodawstwem nie 
będą mogły uzyskać wsparcia, a w 
przypadku projektów będących na 
etapie realizacji, beneficjent będzie 
zobowiązany do zwrotu otrzymanych 
środków wraz z odsetkami  w wysoko-
ści jak dla zaległości podatkowych, 
liczonymi od dnia przekazania środ-
ków na rachunek beneficjenta. 
W związku z pewnymi niezgodnościa-
mi przepisów prawa polskiego z pra-
wodawstwem unijnym Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego we współpracy 
z Ministerstwem Ochrony Środowiska 
oraz w porozumieniu z Komisją Euro-
pejską wydało wytyczne w zakresie 

postępowania w sprawie oce-
ny oddziaływania na środowi-
sko dla przedsięwzięć współ-
finansowanych z krajowych 
lub regionalnych programów 
operacyjnych. Z dniem 3 
czerwca 2008 roku, wytyczne 
zostały podpisane przez Mini-
ster Rozwoju Regionalnego 
ElŜbietę Bieńkowską.  
Dokument zawiera wskazów-
ki odnośnie postępowań ad-
ministracyjnych w procesie 

inwestycyjnym, które pozwolą w okre-
sie przejściowym (tj. do czasu wejścia 
w Ŝycie nowych przepisów zgodnych z 
wspólnotowym prawem ochrony śro-
dowiska) w sposób maksymalny wy-
korzystać istniejące regulacje prawne 
w celu zapewnienia zgodności z wy-
maganiami dyrektyw środowisko-
wych.  
Komisja Europejska zaakceptowała 
wytyczne jako tymczasowe narzędzie 
mające wskazywać sposób postępo-
wania do czasu usunięcia niezgodno-
ści prawa polskiego z dyrektywami 
środowiskowymi. 
Przygotowane wytyczne są kompaty-
bilne z przygotowywaną przez resort 
środowiska ustawą o uprawnieniach 
społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko i organach administracji w 
tym zakresie. Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego zapowiada, iŜ Ustawa 
powinna wejść w Ŝycie na jesień tego 
roku.  
Więcej: http://www.mrr.gov.pl 
Wytyczne są dostępne na stronie Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego: 
http://www.mrr.gov.pl/Dokumenty+oficjalne/
Okres+programowania+2007-2013/
Wytyczne+MRR/Horyzontalne+obowiazujace/ 
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Narzędziem, które ma umożliwić Pań-
stwu korzystanie z wiedzy ekspertów 
bez konieczności wychodzenia w biu-
ra są organizowane przez nas tema-
tyczne czaty internetowe. Na łamach 
biuletynu będziemy informować o 
tym, jakie czaty zostały zorganizowa-
ne i o tym jakie zostaną zorganizowa-
ne w najbliższym czasie. 
Informacje o czatach planowanych 
oraz zapis rozmów z ostatnio zorgani-
zowanych czatów są dostępne na 
stronie www.darr.pl w zakładce 
„Enterprise Europe Network „Enterprise Europe Network „Enterprise Europe Network „Enterprise Europe Network ———— czaty  czaty  czaty  czaty 
internetowe”internetowe”internetowe”internetowe”    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
15 maja 200815 maja 200815 maja 200815 maja 2008    
Dotacje dla przedsiębiorców na inno-Dotacje dla przedsiębiorców na inno-Dotacje dla przedsiębiorców na inno-Dotacje dla przedsiębiorców na inno-
wacjewacjewacjewacje    
Uruchomione konkursyUruchomione konkursyUruchomione konkursyUruchomione konkursy    
Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wy-Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wy-Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wy-Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wy-
sokim potencjale innowacyjnymsokim potencjale innowacyjnymsokim potencjale innowacyjnymsokim potencjale innowacyjnym    
Ekspert: Barbara Miszczak, Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
    
    
    
16 maja 200816 maja 200816 maja 200816 maja 2008    
Dotacje dla przedsiębiorców na inno-Dotacje dla przedsiębiorców na inno-Dotacje dla przedsiębiorców na inno-Dotacje dla przedsiębiorców na inno-
wacjewacjewacjewacje    
Uruchomione konkursyUruchomione konkursyUruchomione konkursyUruchomione konkursy    
Działanie 4.2. Stymulowanie działal-Działanie 4.2. Stymulowanie działal-Działanie 4.2. Stymulowanie działal-Działanie 4.2. Stymulowanie działal-
ności B+R przedsiębiorstw oraz ności B+R przedsiębiorstw oraz ności B+R przedsiębiorstw oraz ności B+R przedsiębiorstw oraz 
wsparcie w zakresie wzornictwa prze-wsparcie w zakresie wzornictwa prze-wsparcie w zakresie wzornictwa prze-wsparcie w zakresie wzornictwa prze-
mysłowegomysłowegomysłowegomysłowego    
Ekspert: Sebastian Banasiewicz, Pol-
ska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści 
    

    
    

24 czerwca 200824 czerwca 200824 czerwca 200824 czerwca 2008    
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Re-Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Re-Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Re-Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Re-
gionalnego w zakresie postępowania gionalnego w zakresie postępowania gionalnego w zakresie postępowania gionalnego w zakresie postępowania 
w sprawie oceny oddziaływania na w sprawie oceny oddziaływania na w sprawie oceny oddziaływania na w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedsięwzięć współfi-środowisko dla przedsięwzięć współfi-środowisko dla przedsięwzięć współfi-środowisko dla przedsięwzięć współfi-
nansowanych krajowych lub regional-nansowanych krajowych lub regional-nansowanych krajowych lub regional-nansowanych krajowych lub regional-
nych programów operacyjnychnych programów operacyjnychnych programów operacyjnychnych programów operacyjnych    
Ekspert: Marek Michalski, Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego    
    
    
    

26 czerwca 200826 czerwca 200826 czerwca 200826 czerwca 2008    
System REACH System REACH System REACH System REACH ———— obowiązek rejestra- obowiązek rejestra- obowiązek rejestra- obowiązek rejestra-
cji produkowanych i importowanych cji produkowanych i importowanych cji produkowanych i importowanych cji produkowanych i importowanych 
substancji chemicznychsubstancji chemicznychsubstancji chemicznychsubstancji chemicznych    
Ekspert: dr Andrzej Kalski, Dyrektor 
Departamentu Substancji i Prepara-
tów Niebezpiecznych, Biuro 
ds.Substancji i Preparatów Chemicz-
nych 

 

P OR O ZMAW I A J  Z  E K S P ER T EM  

Konsultacje On-Line (czaty internetowe) 

Aktualne ogłoszenia o czatach:Aktualne ogłoszenia o czatach:Aktualne ogłoszenia o czatach:Aktualne ogłoszenia o czatach:    
www.darr.plwww.darr.plwww.darr.plwww.darr.pl    
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POLACY z natury NATURAlni ?!!! 

Skrót GMO (Genetically Modified Or- (Genetically Modified Or- (Genetically Modified Or- (Genetically Modified Or-
ganism) ganism) ganism) ganism) oznacza oooorganizm mmmmodyfiko-
wany ggggenetycznie, organizm, którego 
geny zostały celowo zmienione przez 
człowieka. Modyfikacja to wprowadze-
nie zmian w materiale genetycznym 
danego organizmu, które nie występu-
ją u niego naturalnie. Dzięki takiej 
ingerencji moŜemy uzyskać poŜądane 
cechy w danym organizmie np: spra-
wić by produkty utrzymywały dłuŜej 
świeŜość, były bardziej odporne na 
szkodniki, miały więcej wartości od-
Ŝywczych . 
    

Za i przeciw stosowaniu GMO.Za i przeciw stosowaniu GMO.Za i przeciw stosowaniu GMO.Za i przeciw stosowaniu GMO.    

Wykorzystywanie GMO w praktyce 
postrzegane jest  m. in .  jako 
„lekarstwo” na głód w krajach trzecie-
go świata, ale takŜe jako zagroŜenie, 
szczególnie ze 
względu na bezpo-
średni wpływ na 
środowisko natu-
ralne poprzez 
wprowadzanie mu-
tacji genetycznych.  
 
Wśród głównych 
ZAZAZAZA GMO naleŜy 
w y m i e n i ć : 
►wytwarzanie Ŝywności bezpiecznej 
dla zdrowia, wolnej od zanieczyszczeń 
chemicznych, ► wytwarzanie szcze-
pionek dla potrzeb immunoprewencji, 
►genetycznej modyfikacji zwierząt 
produkujących białka o korzystnym 
dla człowieka składzie aminokwasów, 
►wytwarzanie zestawów diagnostycz-

nych, ►pozytywne względy ekono-
miczne (lepszy smak, ładniejszy wy-
gląd) oraz wytwarzania modyfikowa-
nych roślin dla potrzeb ich uprawy w 
warunkach niekorzystnych klimatycz-
nie (susze, po-
wodzie, zasole-
nie, wysoka za-
wartość metali 
szkodliwych w 
glebie). 
 
Do głównych 
PRZECIWPRZECIWPRZECIWPRZECIW naleŜy: 
►kaŜdorazowy 
przymus kupna 
nasion od kon-
cernu biotechno-
logicznego,  
► przecenienie 
odporności roślin transgenicznych na 

środki chemiczne 
stosowane w rolnic-
twie, ►długotrwałe 
stosowanie antybio-
tyków moŜe uodpor-
nić niebezpieczne dla 
człowieka mikroorga-
nizmy, znajdujące się 
w glebie,  
►zagroŜenie dla 
b io r óŜno rodnośc i 

istniejącej w środowisku 
    

GMO w Polsce i w Unii Europejskiej.GMO w Polsce i w Unii Europejskiej.GMO w Polsce i w Unii Europejskiej.GMO w Polsce i w Unii Europejskiej.    

Obecnie Polska jest jednym z krajów, 
które wciąŜ uparcie broni się przed 
otwarciem rynku na GMO. Sprzeciw 
jest uwarunkowany między innymi 

brakiem systemu kontroli nad Ŝywno-
ścią wytworzoną z uŜyciem GMO.  
Polska, jako państwo członkowskie 
jedynie tymczasowo zabrania stoso-
wania czy teŜ sprzedaŜy Ŝywności 

transgenicz-
nej ponie-
waŜ w UE 
Ŝywność ta 
jest dopusz-
czona do 
sprzedaŜy. 
Dotychcza-
sowe argu-
menty stro-
ny polskiej 
opierające 
się m.in. na 
p r ó b i e 
utworzenia 

w Polsce stref wolnych od GMO, które 
miały stanowić alternatywę dla kon-
sumentów, wobec coraz częściej poja-
wiającej się na półkach Ŝywności 
transgenicznej nie spotkały się z ak-
c e p t a c j ą  U E .  
Na ten moment Rząd pracuje nad 
przepisami, które pozwolą  aby lokal-
ne rozporządzenia marszałków woje-
wódzkich regulowały kwestię stoso-
wania GMO. Oznacza to tym samym, 
iŜ w przypadku jednomyślności 
wszystkich samorządów co do zakazu 
stosowania Ŝywności transgenicznej, 
obszar całego kraju będzie wolny od 
GMO. 
 

Źródło: 
http://www.biotechnolog.pl 
http://www.money.pl 
http://www.przeglad-techniczny.pl 
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Trzy metody modyfikacji genetycznej:Trzy metody modyfikacji genetycznej:Trzy metody modyfikacji genetycznej:Trzy metody modyfikacji genetycznej:    

● Zmiana aktywności genów występują-
cych w organizmie 

● Wprowadzenie do organizmu dodat-
kowego jego własnego genu, co zwie-
lokrotnia pożądaną cechę 

● Wprowadzen ie do organ izmu 
„macierzystego” genu obcego pocho-
dzenia 

 

Rewolucja w EMAS?Rewolucja w EMAS?Rewolucja w EMAS?Rewolucja w EMAS?    

Od czasu wprowa-
dzenia w 1995 r. 
Systemu Ekozarzą-
dzania i Audytu (The 
Eco -Management 
and Audio Scheme, 
EMAS) oraz systemu 
Ecolabel - unijnych 
narzędzi słuŜących 
poprawie wydajności 
ekologicznej organi-

zacji, produktów i procesów – zakres 
ich stosowania znacząco się poszerzy-
ł, ale nadal pozostają mało znane 
wśród przedsiębiorców. Dlatego teŜ 
Komisja Europejska dokonuje obec-
nie rewizji obu narzędzi tak, aby stały 
się one bardziej przyjazne przedsię-
biorcom.  

Jak podaje portal DEPARTAMENT 
GLOBALNYCH PROBLEMÓW ŚRODO-
WISKA I ZMIAN KLIMATU Minister-
stwa Środowiska zasadniczym załoŜe-
niem systemu EMAS jest dostrzeŜenie 
i wyróŜnienie tych organizacji, które 
dobrowolnie wychodzą poza zakres 
podstawowych wymogów określonych 
przepisami prawa i w sposób stały 
dąŜą do osiągnięcia jak najlepszych 
wyników prośrodowiskowych. Tak 
więc przystąpienie do systemu EMAS 
stanowi wejście do elitarnego klubu 
podmiotów traktujących aspekty śro-
dowiskowe na równi z pozostałymi 
elementami działalności.     
 
W praktyce oznacza to, iŜ podmiot, 
który chce zarejestrować się w syste-

mie EMAS musi wdroŜyć system za-
rządzania środowiskowego zgodnie z 
wymogami normy ISO 14001, opubli-
kować deklaracje środowiskową zwe-
ryfikowaną przez niezaleŜnego, akre-
dytowanego weryfikatora środowisko-
wego, aktywnie oraz włączyć pracow-
ników w proces zarządzania środowi-
skiem.  
 
W jaki zatem sposób dodatkowe wy-
mogi formalne stawiane przed firma-
mi mogą przyczynić się do ich rozwoju 
na i tak trudnym rynku obwarowanym 
wieloma wymogami w zakresie ekolo-
gii ? Dyrekcja Generalne ds. Środowi-
ska przeprowadziła badania, z których  

 
ciąg dalszy — strona 4 
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wynika iŜ około 99 % organizacji, któ-
re przystąpiły do EMAS jest z niego 
zadowolonych. Jednak po 12 latach 
funkcjonowania systemu EMAS w 
całej UE w systemie jest zarejestrowa-
nych zaled-
wie 6 000 
organizacji.  
 
A u t o r z y 
przygotowa-
nej na zlecenie Komisji Europejskiej 
analizy barier rozwoju programu 
EMAS wśród barie rozwoju systemu 
wskazują przede wszystkim niską 
znajomość zasad jego funkcjonowa-
nia oraz korzyści jakie niesie. Przyj-
rzyjmy się zatem najczęściej wymie-
nianym korzyścią wynikającym z 
wdroŜenia sytemu EMAS. Niewątpli-
wie do najistotniejszych korzyści zali-

czyć naleŜy ograniczenie zuŜycia su-
rowców, wody i energii, minimalizacja 
kosztów, zmniejszenie ilości odpa-
dów, zwiekszenie wartości rynkowej 
firmy, poprawa bezpieczeństwa pracy 

czy redukcja 
opłat gospo-
darczych ko-
rzystania ze 
środowiska. 

 
Widząc bariery rozwoju 
systemu Komisja przy-
znaje „Program EMAS 
musi stać się bardziej 
atrakcyjny, a jego 
wprowadzenie łatwiej-
sze”. Niestety nie cze-
ka nas rewolucja w 
systemie EMAS - nie-

mniej jednak Komisja planuje zachę-
cać państwa członkowskie do zapew-
nienia szerszych bodźców finanso-
wych i większego wsparcia organiza-
cjom zainteresowanym przystąpie-
niem do programu. W tym roku opu-
blikowane zostaną takŜe praktyczne 
poradniki dla MŚP mówiące jak nie-
wielkim kosztem, zaledwie w 10 dni 
zarejestrować się w systemie. Coraz 
częściej słychać takŜe opinie, iŜ sys-
tem powinien być obowiązkowy dla 
organizacji publicznych.  
 
Źródło: 
http://ec.europa.eu/environment/news/efe 
http://ec.europa.eu/environment/emas  
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Rewolucja w EMAS? (ciąg dalszy ze strony 3) 

  

Sprawdź jak zarejestrować się w systemie EMAS 
http://www.emas.mos.gov.pl 

  

 

Dotacje na przystosowanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska 

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o 
wsparcie działań redukujących ilość 
zanieczyszczeń emitowanych do at-
mosfery, odprowadzanych ze ścieka-
mi oraz redukujących ilość wytwarza-
nych odpadów i zwiększających  
udział odpadów poddawanych proce-
som odzysku, w szczególności recy-
klingu oraz z zakresu wdraŜania syste-
mów zarządzania środowiskowego z 
Programu Operacyjnego Infrastruktu-Programu Operacyjnego Infrastruktu-Programu Operacyjnego Infrastruktu-Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowiskora i Środowiskora i Środowiskora i Środowisko (PO IiŚ) (PO IiŚ) (PO IiŚ) (PO IiŚ) w przypadku 
gdy minimalna wartość projektu wy-
niesie 8 mln zł 8 mln zł 8 mln zł 8 mln zł. 
    
Maksymalne dofinansowanieMaksymalne dofinansowanieMaksymalne dofinansowanieMaksymalne dofinansowanie z pro-
gramu to kwota od 400 tys zł do 20 
mln zł w zaleŜności od rodzaju projek-
tu. Wysokość dofinansowaniaWysokość dofinansowaniaWysokość dofinansowaniaWysokość dofinansowania nie 
przekroczy 30% wartości wydatków 
kwalifikowanych  (dopuszczalne jest 
dofinansowanie do poziomu 50% w 
przypadku projektów dotyczących 
wsparcia systemów zarządzania śro-
dowiskowego). 
 
Przykładowe rodzaje projektówrodzaje projektówrodzaje projektówrodzaje projektów, które 
mogą uzyskać wsparcie: 
� wykonanie audytu niezbędnego 

dla uzyskania certyfikatu/
dokonania rejestracji oraz uzyska-
nie certyfikatu/dokonanie rejestra-
cji; 

� zastępowanie surowców pierwot-
nych surowcami wtórnymi z odpa-
dów; 

� ograniczanie ilości wytwarzanych 

odpadów, ograniczenie energo-
chłonności procesu produkcyjnego 
ograniczenie wodochłonności pro-
cesu produkcyjnego; 

� zmiany technologii słuŜące elimi-
nowaniu szkodliwych oddziaływań 
i uciąŜliwości; 

� zmiany technologii słuŜące zmniej-
szeniu zapotrzebowania na ener-
gię, wodę oraz surowce; 

� zmiany technologii ukierunkowane 
na ograniczenie wielkości emisji 
niektórych substancji i zuŜycia 
energii do poziomu określonego w 
przepisach krajowych i wspólnoto-
wych oraz w dokumentach referen-
cyjnych BAT; 

� inwestycje w urządzenia ogranicza-
jące emisje do środowiska (tzw. 
urządzenia „końca rury; 

� inwestycje w celu spełnienia wy-
mogów pozwolenia zintegrowane-
go; 

� inwestycje mające na celu zmniej-
szenie zuŜycia wody oraz ilości 

substancji niebez-
piecznych odpro-
wadzanych wraz ze 
ściekami ; 
� modernizacja 
urządzeń lub wypo-
saŜenie instalacji 
spalania paliw w 
urządzenia lub in-
stalacje do ograni-
czenia emisji za-
nieczyszczeń gazo-

wych i pyłowych; 
� konwersja instalacji spalania paliw 

na rozwiązania przyjazne środowi-
sku; 

� budowa, rozbudowa lub moderni-
zacje instalacji do odzysku, w tym 
recyklingu lub unieszkodliwiania 
odpadów pouŜytkowych lub nie-
bezpiecznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem obiektów, które 
mogą pełnić funkcje usługowe; 

� budowa, rozbudowa lub moderni-
zacja instalacji do przekształcania 
odpadów w celu ułatwienia maga-
zynowania i transportu odpadów 
oraz przygotowania ich do odzysku 
lub unieszkodliwiania; 

� budowa, rozbudowa lub moderni-
zacja instalacji do zbierania lub 
magazynowania odpadów. 

 
Obecnie uruchomiono nabór wnio-nabór wnio-nabór wnio-nabór wnio-
sków wstępnych o dofinansowanie.sków wstępnych o dofinansowanie.sków wstępnych o dofinansowanie.sków wstępnych o dofinansowanie. 
Wnioski moŜna składać w okresie od od od od 
30 czerwca br. do 21 lipca br. 30 czerwca br. do 21 lipca br. 30 czerwca br. do 21 lipca br. 30 czerwca br. do 21 lipca br. w Naro-
dowym Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie. Uruchomiony konkurs dotyczy 
projektów realizowanych w ramach IV 
osi priorytetowej PO IiŚ - Przedsię-
wzięcia dostosowujące przedsiębior-
stwa do wymogów ochrony środowi-
ska, Działania 4.2 Działania 4.2 Działania 4.2 Działania 4.2 –––– 4.6. 4.6. 4.6. 4.6.    
 
Więcej informacji: 
http://www.nfosigw.gov.pl 
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REACH = obowiązek rejestracji produkowanych i importowanych substancji chemicznych 

W związku z wejściem w Ŝycie w dniu 
1czerwca br. pakietu przepisów w 
dziedzinie substancji chemicznych—
REACHREACHREACHREACH (rejestracja, ocena, udzielanie 
zezwoleń i stosowane ograniczenia w 
zakresie chemikaliów) Komisja Euro-
pejska wraz z Europejską Agencją 
Chemikaliów (ECHA) przypominają 
przedsiębiorcom o spoczywających na 
nich obowiązkach. Na dziesiątkach 
tysięcy producentów i importerów producentów i importerów producentów i importerów producentów i importerów 
substancji chemicznych substancji chemicznych substancji chemicznych substancji chemicznych spoczywa 

obowiązek ich 
w s t ę p n e g o 
zarejestrowa-
nia do dnia 1 
grudnia br. — o 
ile chcą unik-
nąć przerw w 
ich wytwarza-
niu i sprowa-
dzaniu. 
 

� Co to jest REACH ?Co to jest REACH ?Co to jest REACH ?Co to jest REACH ? 
REACH to rozporządzenie UE, zobo-
wiązujące wytwórców i importerów 
substancji chemicznych do systema-
tycznej oceny i ograniczania ewentu-

alnych zagroŜeń dla zdrowia i środo-
wiska, towarzyszących substancjom 
chemicznym. Pierwsze kroki w tym 
procesie polegają na rejestracji 
wstępnej i właściwej. 
� Czym róŜni się rejestracja wstępna Czym róŜni się rejestracja wstępna Czym róŜni się rejestracja wstępna Czym róŜni się rejestracja wstępna 
od właściwej ?od właściwej ?od właściwej ?od właściwej ? 
Rejestracja wstępna opiera się na 
przedłoŜeniu Agencji podstawowych 
informacji: danych przedsiębiorstwa i 
n a z w y 
s u b -
s tanc j i 
c h e -
micznej. 
R e j e -
s t rac ja 
wstępna 
jest bezpłat-
na. Procedura rejestracji wstępnej 
umoŜliwi przedsiębiorstwom wymianę 
danych o rejestrowanych chemika-
liach, a tym samym ograniczenie 
kosztów. 
Rejestracja jest obowiązkiem nałoŜo-
nym przepisami REACH na producen-
tów i importerów chemikaliów. Wy-
maga się od nich konsolidacji danych 

dotyczących własności chemikaliów z 
punktu widzenia ochrony zdrowia i 
środowiska oraz towarzyszących im 
zagroŜeń, a takŜe wykazania, Ŝe mo-
gą one być uŜywane bezpiecznie. 
� Kto powinien skorzystać z rejestra-Kto powinien skorzystać z rejestra-Kto powinien skorzystać z rejestra-Kto powinien skorzystać z rejestra-
cji wstępnej ?cji wstępnej ?cji wstępnej ?cji wstępnej ?    
Wszystkie przedsiębiorstwa z siedzibą 
w UE, które produkują lub importują 
chemikalia (np. kwasy, metale, roz-

puszczalniki, kleje, sub-
stancje powierzchniowo 

czynne) jeśli 
ilość danej 
s u b s t a n c j i 
wynosi tonę 
lub więcej 
rocznie. 
� Dlaczego Dlaczego Dlaczego Dlaczego 

przedsiębiorstwa powinny skorzystać przedsiębiorstwa powinny skorzystać przedsiębiorstwa powinny skorzystać przedsiębiorstwa powinny skorzystać 
z rejestracji wstępnej ?z rejestracji wstępnej ?z rejestracji wstępnej ?z rejestracji wstępnej ?    
UmoŜliwia uzyskanie prawa do prze-
dłuŜenie terminów rejestracji właści-
wej nawet do 2018 roku. 
Więcej: 
www.mg.pl/Przedsiebiorcy/REACH 

 

Źródło: http://europa.eu/rapid 
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RYNKI UE — Austria 

 

    
Przedsiębiorco Przedsiębiorco Przedsiębiorco Przedsiębiorco ———— pamiętaj: wszystkie chemika- pamiętaj: wszystkie chemika- pamiętaj: wszystkie chemika- pamiętaj: wszystkie chemika-
lia muszą być przynajmniej wstępnie zarejestro-lia muszą być przynajmniej wstępnie zarejestro-lia muszą być przynajmniej wstępnie zarejestro-lia muszą być przynajmniej wstępnie zarejestro-
wane do dnia 1 grudnia 2008 rokuwane do dnia 1 grudnia 2008 rokuwane do dnia 1 grudnia 2008 rokuwane do dnia 1 grudnia 2008 roku    

Ze względu na istnienie 
ograniczeń w dostępie 
do austriackiego rynku 
pracy i usług , nie ustaje  

zainteresowanie samozatrudnieniem 
na terenie Austrii. W Austrii pod poję-
ciem samozatrudnienia rozumie się 
samodzielną działalność zarobkową 
(selbständige Erwerbstätigkeit). MoŜli-
we są następujące jej formy: ■ jedno-
osobowa działalność gospodarcza, 
powszechnie nazywana Gewerbe: ■ 
spółki cywilne, ■ spółki handlowe 
(osobowe i kapitałowe), ■ spółki za-
robkowe (partnerskie), ■ wykonywa-
nie wolnego zawodu, ■ spółdzielnia, ■ 
fundacja.  

Wybór formy prawnej dla samodziel-
nej działalności zarobkowej jest nie-
zwykle istotny zarówno ze względu na 
przedmiot  planowanej działalności, 
koszty załoŜenia i funkcjonowania 
firmy oraz ze względu na obciąŜenia 
podatkowe. Zdecydowana większość 
zainteresowanych wybiera za formę 
prawną jednoosobowe przedsiębior-
stwo (Gewerbe), gdzie właścicielem i 
ostatecznie odpowiedzialnym za dzia-
łania przedsiębiorstwa jest jedna i ta 
sama osoba. 

Zgodnie z austriacką ustawą Gewer-
beordnung działalność jest działalno-
ścią gospodarczą, jeśli wykonywana 
jest samodzielnie, regularnie oraz z 
zamiarem osiągnięcia zysku lub innej 
korzyści gospodarczej, bez względu 
dla kogo i na jakie cele korzyść ta ma 
być przeznaczona. 
Kolejną zasadą jest posiadanie odpo-
wiednich uprawnień w przypadku tzw. 
działalności regulowanej. Ustawa wy-
róŜnia zasadniczo 2 rodzaje działalno-
ści: 
• działalność 

nie podlega-
jącą Ŝad-
nym ograni-
czeniom 
Obejmuje 
ok. tysiąca 
róŜnego rodzaju zawodów i 90% 
wszystkich prowadzących samo-
dzielną działalność.  

• działalność regulowaną 
(reglamentierte Gewerbe), gdzie 
wymagane są poświadczone kwali-
fikacje (Befähigungsnachweis) dla 
82 rodzajów działalności  gospo-
darczej jak np. pośrednictwo pra-
cy, agent ubezpieczeniowy, biuro 
podróŜy, fotograf itd., w tym takŜe  

działalności rzemieślniczej  np.  
piekarz, dekarz, posadzkarz, sto-
larz, zegarmistrz itd.  Na prowadze-
nie tych rodzajów działalności 
otrzymuje się z Federalnego Mini-
sterstwa Gospodarki i Pracy odpo-
wiednią decyzję (Bescheid).  

Za wykonywanie pracy czy działalno-
ści gospodarczej bez potwierdzenia 
kwalifikacji grozi kara do 3.600.- eu-
ro. Trzeba jednak pamiętać, Ŝe potrze-
ba posiadania akceptacji przez wła-
dze austriackie określonych kwalifika-

cji doty-
czy w 
s u m i e 
ok. 100 
z a w o -
dów, a 
z d e c y -
dowana 

większość zawodów i branŜ usługo-
wych takowego potwierdzenia nie 
wymaga. 

 
Źródło: 
Broszura: Samozatrudnienie w Austrii. Informator 
2006/2007. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w 
Wiedniu. Jan Masalski, Radca Handlowy Ambasady 
RP w Wiedniu, Wydział Ekonomiczno - Handlowy. 
Wiedeń 2005 
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Szukaj informacji:Szukaj informacji:Szukaj informacji:Szukaj informacji:    
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w WiedniuWydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w WiedniuWydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w WiedniuWydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu 
Titlgasse 15,  1130 WIEN, Österreich 
Tel.: (00431) 877-83-41, 877-73-12, 877-62-43 
Fax: (00431) 877-35-97 
e-mail: info@handelsratpolen.at, weh.wieden@mgip.gov.pl 
http://www.handelsratpolen.at 
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Upoważniony przedsiębiorca (AEO) 

Ze względu na rosnące zagroŜenia w 
międzynarodowym obrocie towaro-
wym, Stany Zjednoczone a następnie 
Światowa Organizacja Ceł (WOC) oraz 
Unia Europejska podjęły prace nad 
zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa. 
Jednak ustanawianie nowych barier 
stoi w sprzeczności z liberalizacją han-
dlu - nie jest moŜliwe kontrolowanie 
wszystkich przesyłek, gdyŜ spowodo-
wałoby to paraliŜ międzynarodowego 
przepływu towarów.  
Kilkuletnie prace podjęte przez Unię 
Europejską, mające na celu pogodze-
nie pojawiających się zagroŜeń w mię-
dzynarodowej wymianie towarowej z 
zachowa-

niem sprawności obsługi celnej tej 
wymiany, doprowadziły do przyjęcia 
nowej kategorii w ustawodawstwie 
celnym. Wprowadzono status 
„upowaŜnionego przedsiębior-
cy” (Authorised Economic Operators Authorised Economic Operators Authorised Economic Operators Authorised Economic Operators - 
AEOAEOAEOAEO), czyli przedsiębiorcy wiarygodne-
go dla administracji celnej, który po 
uzyskaniu stosownego świadectwa od 
organów celnych będzie mógł korzy-
stać z ułatwień odnoszących się do 
kontroli celnej dotyczącej bezpieczeń-
stwa i ochrony, a takŜe z uproszczeń 
przewidzianych w ramach przepisów 
celnych. 

W Polsce przepisy umoŜliwiające 
funkcjonowanie instytucji upowaŜnio-
nego przedsiębiorcy AEO weszły w 
Ŝycie z dniem 1 stycznia 2008r. Z tą 
datą przedsiębiorcy zainteresowani 
uzyskaniem statusu AEO mogą skła-
dać do organów celnych wnioski o 
wydanie świadectwa AEO, a po jego 
uzyskaniu korzystać z ułatwień odno-
szących się do kontroli celnej dotyczą-
cej bezpieczeństwa i ochrony i/lub z 
uproszczeń przewidzianych w ramach 
przepisów celnych. Wniosek wraz z 
załącznikami winien zostać złoŜony 
według właściwości do jednego z dy-
rektorów wyznaczonych izb celnych, 

tj. Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie, 
Warszawie lub we Wrocławiu. Szcze-
gółowy podział kompetencji określa 
rozporządzenie Ministra Finansów z 
24 września 2007 r. (Dz. U. Nr 182, 
poz. 130). 
Uzyskanie statusu UpowaŜnionego 
Przedsiębiorcy będzie potwierdzone 
świadectwem AEO wydanym przez 

właściwy organ celny. 
Przepisy wyróŜniają 3 rodzaje 
świadectw AEO: 
• świadectwo AEO - uprosz-

czenia celne, 
• świadectwo AEO - bezpie-

czeństwo i ochrona, 
• świadectwo AEO - uprosz-

czenia celne/
bezpieczeństwo i ochrona. 

Zakres warunków i kryteriów 
do uzyskania statusu AEO oraz 
korzyści wynikających z jego 
posiadania uzaleŜniony jest od 
rodzaju świadectwa o jakie 

aplikuje wnioskodawca. 
Status AEO przyznany w jednym pań-
stwie członkowskim Unii Europejskiej 
będzie uznawany w całej Wspólnocie. 
O świadectwo moŜe ubiegać się pod-
miot biorący 
udział w 
międzynaro-
dowym łań-
cuchu dostaw, posiadający siedzibę 
we Wspólnocie i spełniający warunki i 
kryteria, o których mowa we Wspólno-
towym Kodeksie Celnym. Są to: 
� odpowiednie przestrzeganie wy-

mogów celnych, 
� odpowiedni system zarządzania 

ewidencjami handlowymi i tam 
gdzie zachodzi taka potrzeba, ewi-
dencjami transportowymi, 

� odpowiednie standardy bezpie-

czeństwa i ochrony. 
� udokumentowana wypłacalność, 
Międzynarodowy obrót towarowy jed-
noznacznie kojarzy się z podmiotami 
dokonującymi eksportu i importu. 
Jednak poniewaŜ celem jest zabezpie-
czenie całego łańcucha dostaw, o 
status UpowaŜnionego Przedsiębiorcy 
ubiegać będą się równieŜ mogli pro-
ducenci, pośrednicy, firmy spedycyj-
ne, logistyczne, transportowe oraz 
agencje celne. 
Posiadanie statusu upowaŜnionego 
przedsiębiorcy oznacza mniejszą licz-
bę kontroli fizycznych i dokumentów, 
priorytetowy sposób przeprowadzania 
kontroli, wcześniejsze powiadamianie 
o wytypowaniu przesyłki do kontroli, 
uprawnienie do składania przewozo-
wej deklaracji skróconej z ograniczo-
nym zakresem danych bezpieczeń-
stwa, moŜliwość wnioskowania o 
przeprowadzenie kontroli w innym 
miejscu, niŜ urząd celny. 
Z punktu widzenia UE wprowadzenie 
statusu AEO umoŜliwi bardziej efek-
tywne stosowanie środków związa-
nych z zarządzaniem ryzykiem. UmoŜ-
liwi skupienie się na kontroli dziedzin 
i podmiotów gospodarczych o zauwa-
Ŝalnym stopniu ryzyka, nie zaś na fir-
mach spełniających kryteria zgodno-
ści z przepisami oraz przestrzegają-
cych warunków zachowania bezpie-
czeństwa łańcuchów dostaw określo-
nych w wytycznych odnośnie AEO. 

Uzyskanie 
statusu 
AEO bę-
dzie miało 

wartość prestiŜową, stanowiąc swego 
rodzaju znak jakości dla przedsiębior-
ców, którzy będą mogli wykazać, Ŝe 
przestrzegają standardów bezpieczeń-
stwa i ochrony oraz przepisów prawa.  
Źródło:  
http://www.mf.gov.pl 
http://www.spedycje.pl 
http://www.euroinfo.org.pl 
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UWAGAUWAGAUWAGAUWAGA: UpowaŜniony przedsiębiorca AEO: UpowaŜniony przedsiębiorca AEO: UpowaŜniony przedsiębiorca AEO: UpowaŜniony przedsiębiorca AEO    
nie zastąpi instytucji agenta celnego nie zastąpi instytucji agenta celnego nie zastąpi instytucji agenta celnego nie zastąpi instytucji agenta celnego !!! !!! !!! !!!     

KORZYŚCIKORZYŚCIKORZYŚCI   

� mniejsza liczba kontroli fizycznych i kon-
troli dokumentów 

� uprawnienia do wcześniejszego powiado-
mienia o wytypowaniu przesyłki do kon-
troli 

� uprawnienia do składania skróconej 
deklaracji przywozowej 

� możliwości wnioskowania o przeprowa-
dzenie kontroli w innym miejscu niż urząd 
celny. 

Podstawa prawnaPodstawa prawnaPodstawa prawnaPodstawa prawna    

Rozporządzenie (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 
ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L117 z 4.05.2005, s. 
13)Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2006 zmieniające rozporządzenie 
(EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania 
Wspólnotowego Kodeksu Celnego (Dz. Urz. WE L 360 z 19.12.2006 str. 64)    
Dokument TAXUD/2006/1450 z dnia 7 maja 2007 r. – Wytyczne dotyczące 
norm i kryteriów są dostępne na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. 
podatków i Unii Celnej http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm    
(Publications/Customs Brochures/ Customs security).    



 

7 

 

Dotacje na innowacje 

Program Operacyjny Innowacyjna Program Operacyjny Innowacyjna Program Operacyjny Innowacyjna Program Operacyjny Innowacyjna 
Gospodarka, 2007Gospodarka, 2007Gospodarka, 2007Gospodarka, 2007----201 (PO IG)201 (PO IG)201 (PO IG)201 (PO IG)    to 
jeden z 6 programów krajowych, który 
finansowany jest ze środków europej-
skich. Jest to program skierowany skierowany skierowany skierowany 
przede wszystkim do przedsiębior-przede wszystkim do przedsiębior-przede wszystkim do przedsiębior-przede wszystkim do przedsiębior-
ców, którzy zamierzają realizować ców, którzy zamierzają realizować ców, którzy zamierzają realizować ców, którzy zamierzają realizować 
innowacyjne projektyinnowacyjne projektyinnowacyjne projektyinnowacyjne projekty, związane z ba-
daniami i rozwojem, nowoczesnymi 
technologiami, inwestycjami o duŜym 
znaczeniu dla gospodarki lub wdraŜa-
niem i stosowaniem technologii infor-
macyjnych i komunikacyjnych. BudŜet 
programu to 9,7 mld euro z czego35-
% stanowią środki na inwestycje w 
innowacyjne 
przedsięwzięcia. 
 
Innowacyjne roz-
wiązanie moŜe 
być wynikiem wła-
snej działalności 
B+R przedsiębior-
stwa, współpracy 
z innymi przedsię-
biorstwami i instytu-
cjami lub moŜe być wynikiem zakupu 
wiedzy w postaci niematerialnej lub 
materialnej.  
    
Przykłady projektówPrzykłady projektówPrzykłady projektówPrzykłady projektów kwalifikujących 
się do wsparcia: 
� projekty inwestycyjne (w tym nie-

zbędne działania szkoleniowe i 
doradcze) w zakresie zakupu lub 
wdroŜenia nowych (stosowanych 
nie dłuŜej niŜ 3 lata na świecie 
bądź posiadających stopień roz-
przestrzenienia na świecie w danej 
branŜy nie przekraczający 15%) 
rozwiązań technologicznych w pro-
dukcji i usługach (zakup niezbęd-
nych środków trwałych oraz warto-
ści niematerialnych i prawnych 
związanych bezpośrednio z zaku-
pem i eksploatacją środków trwa-
łych), w tym prowadzących do 
zmniejszenia szkodliwego oddzia-
ływania na środowisko, m. in.: 
ograniczenia energo-, materiało- i 
wodochłonności procesu produk-

cyjnego lub świadczenia usług, 
prowadzących do powstania nowe-
go lub znacząco ulepszonego pro-
duktu lub usługi. 

� przedsięwzięcia techniczne, tech-
nologiczne lub organizacyjne 
(badania przemysłowe i prace roz-
wojowe) prowadzone przez przed-
siębiorców – samodzielnie lub we 
współpracy z jednostkami nauko-
wymi, a takŜe na zlecenie przed-
siębiorców przez jednostki nauko-
we 

� wzmocnienia działalności przedsię-
biorców w zakresie prowadzenia 

przez nich prac 
B+R, w tym opraco-
wanie i aktualiza-
cja oprogramo-
wania, wprowa-
dzenia innowacji, 
opracowanie 
wzorów przemy-
słowych i uŜytko-
wych, strategii 
przekształcenia 

przedsiębiorcy w CBR. Projekty 
zakupy środków trwałych związa-
nych z prowadzeniem prac w za-
kresie B+R (badania i rozwój) 

� uzyskanie ochrony własności prze-
mysłowej, uniewaŜnienia patentu, 
prawa ochronnego na wzór uŜytko-
wy albo prawa z rejestracji, stwier-
dzenie wygaśnięcia patentu, pra-
wa ochronnego na wzór uŜytkowy 
albo prawa z rejestracji; 

� rozwój powiązań kooperacyjnych, 
przeprowadzenie analizy potencja-
łu eksportowego, wyszukiwanie i 
dobór partnerów na rynku docelo-
wym, udział w zagranicznych im-
prezach targowo-
wystawienniczych, udział w zorga-
nizowanych misjach gospodar-
czych za granicą, uzyskanie nie-
zbędnych dokumentów uprawnia-
jących do wprowadzenia towarów 
lub usług na wybrany rynek zagra-
niczny. 

� świadczenie usług drogą elektro-

niczną i ewentualne wytworzenie 
produktów cyfrowych niezbędnych 
do świadczenia tych usług, budo-
wa i utrzymanie dedykowanej in-
frastruktury teleinformatycznej 
stworzonej pomiędzy najbliŜszym 
lub najbardziej efektywnym punk-
tem dystrybucji Internetu a grupą 
docelową 

� przedsięwzięcia o charakterze za-
równo technicznym, jak i organiza-
cyjnym, które prowadzą do realiza-
cji procesów biznesowych w formie 
elektronicznej, obejmujących 
trzech lub więcej współpracują-
cych przedsiębiorców 

� szkolenia, działania informacyjne i 
promocyjne w zakresie form i spo-
sobów zewnętrznego finansowania 
działalności gospodarczej, powsta-
wanie nowych i rozwój istniejących 
sieci inwestorów prywatnych, w 
tym sieci aniołów biznesu; 

 
Przedsiębiorcy z Dolnego Śląska mo-
gą liczyć na następujące wsparcie na 
część inwestycyjną projektu 
(intensywność wsparcia określona 
jako procent wartości wydatków kwa-
lifikowanych): 
• mikro i mali - do 60% 
• średni - do 50% 
• duzi - do 40% 
 
Dodatkowo w niektórych przypadkach 
uzyskają wsparcie na część szkolenio-
wą i doradczą bezpośrednio związaną 
z projektem.  
 
Instytucją odpowiedzialną za realiza-
cję działań na rzecz przedsiębiorców 
jest Polska Agencja Rozwoju Przed-Polska Agencja Rozwoju Przed-Polska Agencja Rozwoju Przed-Polska Agencja Rozwoju Przed-
siębiorczościsiębiorczościsiębiorczościsiębiorczości (www.parp.gov.pl). 
 
Więcej informacji: 
http://www.poig.gov.pl 
 
Źródło: 
broszurka informacyjna pt.: „Dotacje na inno-
wacje. Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013”; 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  

BB ■ 

 
InnowacyjnośćInnowacyjnośćInnowacyjnośćInnowacyjność    w POIG    została precyzyj-
nie zdefiniowania jako wdroŜenie nowo-
ści do praktyki gospodarczej: nowego lub 
znacząco ulepszonego rozwiązania w 
odniesieniu do " produktu (towaru lub 
usługi), " procesu, " marketingu lub " 
organizacji.  

 

WARTO WIEDZIEĆ … co, gdzie w SIECI 

Wytyczne Ministerstwa Roz-
woju Regionalnego, regulują-
ce ogólne aspekty wdraŜania 
funduszy unijnych w perspek-
tywie finansowej 2007-2013 

http://www.mrr.gov.pl/Dokumenty+oficjalne/
Okres+programowania+2007-2013/
Wytyczne+MRR/Horyzontalne+obowiazujace/ 

 

* * * 

 

Konsultacje Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnośląskiego: 

� Kryteria wyboru projektów dla Priorytetu 1 
„Wzrost konkurencyjności dolnośląskich 
przedsiębiorstw – działania 1.1, 1.2. oraz 
1.3 

� Wstępna wersja Biznes Planu (wraz z wy-
tycznymi i załącznikami), dla wnioskodaw-

ców  Priorytetu 1 RPO WD "Wzrost konku-
rencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw"- 
działania 1.1 oraz działania 1.2 (tylko dla 
Instytucji Otoczenia Biznesu). 

http://rpo.dolnyslask.pl 
 

* * * 
System oceny zgodności w UE 
ht tp ://www.mg/gov.pl/Przedsiębiorcy/
Ocena+zgodnosci 
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CO  S Ł YCHAĆ  W  FUNDUSZACH  

Program OperacyjnyProgram OperacyjnyProgram OperacyjnyProgram Operacyjny    
Innowacyjna GospodarkaInnowacyjna GospodarkaInnowacyjna GospodarkaInnowacyjna Gospodarka    

 

Działanie 3.1. 
Inicjowanie działalności innowacyjnej 
 

Działanie 3.3. 
Tworzenie systemu ułatwiającego 
inwestowanie w MŚP 
 

Działanie 4.2. 
Stymulowanie działalności B+R przed-
siębiorstw oraz wsparcie w zakresie 
wzornictwa przemysłowego    
 

Działanie 4.4. 
Nowe inwestycje o wysokim potencja-
le innowacyjnym 
 

Działanie 5.1. 
Wspieranie powiązań kooperacyjnych 
o znaczeniu ponadregionalnym 

 

Działanie 5.2. 
Wspieranie instytucji otoczenia bizne-
su świadczących usługi proinnowacyj-
ne oraz ich sieci o znaczeniu ponadre-
gionalnym  
 

Działanie 5.4. 
Zarządzanie własnością intelektualną 
dla Instytucji Otoczenia Biznesu 
 

Działanie 5.4. 
Zarządzanie własnością intelektualną 
dla mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw. 
 

Nabór wniosków trwa do końca roku, 
przy czym nbór może być wstrzymany 
jeżeli zostaną rozdysponowane środki 
rundy konkursowej. 
Wyjątek stanowi Działanie 4.4. w ra-
mach którego nabór wniosków trwa 
do 31 lipca br. 
 

Więcej: informacji o konkursach: Więcej: informacji o konkursach: Więcej: informacji o konkursach: Więcej: informacji o konkursach: 
www.parp.gov.pl/index/index/607/www.parp.gov.pl/index/index/607/www.parp.gov.pl/index/index/607/www.parp.gov.pl/index/index/607/    
 

Działanie 4.5. 
Wsparcie inwestycji o duŜym znacze-
niu dla gospodarki 
 

Nabór wniosków trwa do końca roku, 
przy czym nabór może być wstrzyma-
ny jeżeli zostaną rozdysponowane 
środki rundy konkursowej. 
 

Więcej: informacji o konkursie: Więcej: informacji o konkursie: Więcej: informacji o konkursie: Więcej: informacji o konkursie: 
www.mg.gov .p l/Fundusze+UE/www.mg.gov .p l/Fundusze+UE/www.mg.gov .p l/Fundusze+UE/www.mg.gov .p l/Fundusze+UE/
PO+Innowacy jna+Gospodarka/PO+Innowacy jna+Gospodarka/PO+Innowacy jna+Gospodarka/PO+Innowacy jna+Gospodarka/
Dzialanie+4.5/Skladanie+wnioskow/Dzialanie+4.5/Skladanie+wnioskow/Dzialanie+4.5/Skladanie+wnioskow/Dzialanie+4.5/Skladanie+wnioskow/    
    

    

AKTUALNIE URUCHOMIONE KONKURSYAKTUALNIE URUCHOMIONE KONKURSYAKTUALNIE URUCHOMIONE KONKURSYAKTUALNIE URUCHOMIONE KONKURSY    
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW oraz INSTYTUCJI OTOCZENIA BINZESUDLA PRZEDSIĘBIORCÓW oraz INSTYTUCJI OTOCZENIA BINZESUDLA PRZEDSIĘBIORCÓW oraz INSTYTUCJI OTOCZENIA BINZESUDLA PRZEDSIĘBIORCÓW oraz INSTYTUCJI OTOCZENIA BINZESU    

Program OperacyjnyProgram OperacyjnyProgram OperacyjnyProgram Operacyjny    
Infrastruktura i ŚrodowiskoInfrastruktura i ŚrodowiskoInfrastruktura i ŚrodowiskoInfrastruktura i Środowisko    

 

Działanie 4.2. 
Racjonalizacja gospodarki zasobami i 
odpadami w przedsiębiorstwach 
 

Działanie 4.3. 
Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakre-
sie wdraŜania Najlepszych Dostęp-
nych Technik (BAT) 

 

Działanie 4.4. 
Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakre-
sie gospodarki wodno-ściekowej 
 

Działanie 4.5. 
Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakre-
sie ochrony powietrza 
 

Działanie 4.6. 
Wsparcie dla przedsiębiorstw prowa-
dzących działalność w zakresie odzy-
sku i unieszkodliwiania odpadów in-
nych niŜ komunalne. 
 

Nabór wniosków trwa od 30 czerwca 
br. do 21 lipca br. 
 

Więcej: informacji o konkursach: Więcej: informacji o konkursach: Więcej: informacji o konkursach: Więcej: informacji o konkursach: 
www.nfosigw.gov.plwww.nfosigw.gov.plwww.nfosigw.gov.plwww.nfosigw.gov.pl    

    
    
    
    

Program OperacyjnyProgram OperacyjnyProgram OperacyjnyProgram Operacyjny    
Kapitał LudzkmKapitał LudzkmKapitał LudzkmKapitał Ludzkm    

    

poziom regionalnypoziom regionalnypoziom regionalnypoziom regionalny    
 

Poddziałanie 6.1.1 
Wsparcie osób pozostają-
cych bez zatrudnienia na 
regionalnym rynku pracy  
 

Dzialanie 6.2. 
Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i sa-
mozatrudnienia 
 
 
 
 
 

Działanie 6.3. 
Inicjatywy lokalne na rzecz podnosze-
nia poziomu aktywności zawodowej 
na obszarach wiejskich 
 

Poddziałanie 7.2.1. 
Aktywizacja zawodowa i społeczna 
osób zagroŜonych wykluczeniem spo-

łecznym 
 

Poddziałanie 7.2.2. 
Wsparcie ekonomii spo-
łecznej 
 

Działanie 7.3. 
Inicjatywy lokalne na 
rzecz aktywnej integracji 
 

Poddziałanie 8.1.1. 
Wspierania rozwoju kwali-
fikacji zawodowych i do-

radztwo dla przedsiębiorstw 
 

Poddziałanie 8.1.2. 
Wsparcie procesów adaptacyjnych i 
modernizacyjnych w regionie 
 

Poddziałanie 8.1.3 
Wzmacnianie lokalnego partnerstwa 
na rzecz adaptacyjności 
 

Poddziałanie 8.2.1. 
Wsparcie dla współpracy sfery nauki i 
przedsiębiorstw 
 

Nabór wniosków trwa do końca roku, 
przy czym nabór może być wstrzyma-
ny jeżeli zostaną rozdysponowane 
środki rundy konkursowej. 
 

Więcej: informacji o konkursach:Więcej: informacji o konkursach:Więcej: informacji o konkursach:Więcej: informacji o konkursach:    
www.pokl.dwup.plwww.pokl.dwup.plwww.pokl.dwup.plwww.pokl.dwup.pl    
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    Z N A J D Ź  P A R T N ER AZ N A J D Ź  P A R T N ER AZ N A J D Ź  P A R T N ER AZ N A J D Ź  P A R T N ER A     
    

DARR/01/01/08DARR/01/01/08DARR/01/01/08DARR/01/01/08 

Portugalska firma działająca w branŜy meblo-
wej poszukuje producentów mebli pokojo-
wych, sypialnych i kuchennych w szczególno-
ści zaś: lóŜek składanych oraz krzeseł i stołów 
kuchennych. Język do komunikacji: portugal-
ski.  
    

DARR/02/01/08DARR/02/01/08DARR/02/01/08DARR/02/01/08 

Szwedzka firma consultingowa poszukuje 
firm oraz instytucji (stowarzyszenia, izby, 
fundacje) działających w branŜy spoŜywczej, w 
celu nawiązania długofalowej współpracy. 
Język do komunikacji: szwedzki, angielski. 
    

DARR/03/01/08DARR/03/01/08DARR/03/01/08DARR/03/01/08 

Szwedzka firma działająca w branŜy budowla-
nej poszukuje producentów / dostawców 
prefabrykowanych barierek oraz ogrodzeń 
betonowych. Język do komunikacji: szwedzki, 
angielski. 
    

DARR/04/01/08DARR/04/01/08DARR/04/01/08DARR/04/01/08 

Fińska firma działająca w branŜy tworzyw 
sztucznych poszukuje firm usługowych świad-
czących usługi w zakresie termoformowania 
próŜniowego oraz wtryskowego formowania 
tworzyw sztucznych. Język do komunikacji: 
fiński, angielski. 
    

DARR/05/01/08DARR/05/01/08DARR/05/01/08DARR/05/01/08 

Portugalska firma z branŜy metalowej poszu-
kuje producentów / dostawców rur twardych 
lub miękkich z inox-u lub aluminium. Język do 
komunikacji: portugalski.  
    

DARR/06/01/08DARR/06/01/08DARR/06/01/08DARR/06/01/08 

Bułgarska firma budowlana poszukuje produ-
centów / dostawców form do produkcji wyro-
bów betonowych. Język do komunikacji: buł-
garski, angielski.  
    

DARR/07/01/08DARR/07/01/08DARR/07/01/08DARR/07/01/08 

Chorwacka firma budowlana poszukuje firm 
świadczących usługi ogólnobudowlane do 
wspólnego projektu budowlanego – obiekt 
produkcyjno-magazynowy powstający w prze-
mysłowo -handlowej strefie Dicmo (ok. 20 km 
od Splitu). Język do komunikacji: angielski, 
chorwacki.  

    
    
    
    

DARR/08/01/08DARR/08/01/08DARR/08/01/08DARR/08/01/08    

Dom Polski w ParyŜu poszukuje polskich firm 
do aktywnego uczestnictwa w katalogu pol-
skich eksporterów. Język do komunikacji: pol-
ski, francuski.  
    

DARR/09/01/08DARR/09/01/08DARR/09/01/08DARR/09/01/08 

Fińska firma podejmie współpracę z producen-
tami wyrobów z polietylenu i polipropylenu 
(m.in. folie, arkusze, rury, narzędzia, artykuły 
gospodarstwa domowego). Język do komunika-
cji: angielski, fiński.  
    

DARR/10/01/08DARR/10/01/08DARR/10/01/08DARR/10/01/08    

Fińska firma poszukuje producentów pomp 
magnetycznych, olejowych, paliwowych i zęba-
tych. Język do komunikacji: angielski, fiński. 
    

DARR/11/01/08DARR/11/01/08DARR/11/01/08DARR/11/01/08 

Niemiecka firma chemiczna poszukuje dystry-
butorów środków chemicznych przeznaczonych 
do przemysłu metalowego i metalurgicznego. 
Firma zapewnia bezpłatne szkolenia w Polsce i 
w Niemczech oraz bardzo atrakcyjny system 
wynagradzania. Język do kontaktu: niemiecki, 
angielski. 
    

DARR/12/01/08DARR/12/01/08DARR/12/01/08DARR/12/01/08 

Duńska firma poszukuje firm usługowych 
świadczących usługi poligraficzne: drukowanie 
kolorowych etykiet samoprzylepnych na towary. 
Język do kontaktu: angielski, duński. 
    

DARR/13/01/08 DARR/13/01/08 DARR/13/01/08 DARR/13/01/08     

Syryjska firma poszukuje producentów / do-
stawców silikonowo-węglikowych tygli uŜywa-
nych do wytopu metali w piecach opalanych 
ropą. Miejsce dostawy produktu: Syria. Język do 
komunikacji: arabski, angielski.     
    

DARR/14/01/08DARR/14/01/08DARR/14/01/08DARR/14/01/08    

Szwajcarski producent wysokiej klasy pralek i 
suszarek poszukuje producentów / dostawców 
pomp stosowanych w pralkach automatycz-
nych i suszarkach. Język do komunikacji: nie-
miecki. 

    

 

Prezentowane oferty gospodarcze oferty gospodarcze oferty gospodarcze oferty gospodarcze pochodzą z bazy Komisji Europejskiej – Bussines Cooperation DatabaseBussines Cooperation DatabaseBussines Cooperation DatabaseBussines Cooperation Database, zasobów Ministerstwa 
Gospodarki, ambasad RP, bilateralnych izb gospodarczych oraz innych powszechnie dostępnych baz danych. 

 

Prezentowane oferty technologiczne oferty technologiczne oferty technologiczne oferty technologiczne pochodzą z bazy Komisji Europejskiej – Bulletin Board SystemBulletin Board SystemBulletin Board SystemBulletin Board System 
 

Osoby zainteresowane uzyskaniem danych adresowych podmiotów prezentujących swoje oferty / zapytania ofertowe na łamach biule-
tynu proszone są o przesłanie numeru referencyjnego oferty / zapytania ofertowego na adres:  

tomasz.pajak@darr.pltomasz.pajak@darr.pltomasz.pajak@darr.pltomasz.pajak@darr.pl    lub faksem na numer: 074074074074    888 09 23888 09 23888 09 23888 09 23    
    

Dane adresowe przekazywane są bezpłatne. 
Jednocześnie informujemy, iŜ zabrania się odpłatnego przekazywania zapytań ofertowych / ofert osobą trzecim oraz innych działań 

mających na celu osiągnięcie zysku. 

    
OFERTY TECHNOLOGICZNEOFERTY TECHNOLOGICZNEOFERTY TECHNOLOGICZNEOFERTY TECHNOLOGICZNE 

 

Ref: 08 SE 67BY 0IAWRef: 08 SE 67BY 0IAWRef: 08 SE 67BY 0IAWRef: 08 SE 67BY 0IAW 
 

Szwedzki producent bezwładnościowego 
mechanizmu pomiarowego (IMU) mające-
go zastosowanie w nawigacji, w syste-
mach śledzenia kontroli lotu oraz w syste-
mach przechwytywania, szuka partnerów 
handlowych, którzy byliby zainteresowani 
rozwijaniem nowych aplikacji opartych na 
systemie IMU. Oferowany mechanizm 
oparty jest na najnowszej technologii 
lekkiego sensora MEMS, mającego duŜą 
wydajność przy niskim koszcie eksploata-
cji. 
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Grecka firm działająca w branŜy spoŜyw-
czej jest zainteresowana nawiązaniem 
współpracy z producentami barwnika dla 
dekoracyjnego kolorowania jajek, które 
uzupełniłyby konwencjonalne farby będą-
ce w uŜyciu. Poszukiwane barwniki powin-
ny być pochodzenia roślinnego bez sztucz-
nych dodatków ani innych obcych substan-
cji. Spółka szuka producentów, ale takŜe 
przedstawicieli handlowych. 
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Grecki przedsiębiorca, aktualnie aktywny 
w sektorze tzw. marketing Ŝywnościowy, 
szuka eksperta w zakresie wzornictwa 
przemysłowego w zakresie rozwiązań w 
pakowaniu Ŝywności - opakowań odpo-
wiednich dla gromadzenia małych ilości 
indywidualnych składników jedzenia, 
które mogłyby zostać zmieszane dowol-
nie przez konsumenta (w tym samym 
pojemniku). Grecka firma zaoferuje po-
tencjalnemu partnerowi współpracę na 
zasadzie tzw. technical cooperation agre-
ement 
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Włoski producent nowatorskiej technolo-
gii opartej na przyjaznym dla środowiska 
płynie chłodzącym przeznaczonym dla 
systemów komputerowych i serwerów 
jest zainteresowana nawiązaniem współ-
pracy z producentami sprzętu komputero-
wego oraz serwerów. System pozwala 
zarówno zmniejszać hałas emitowany 
przez system komputerowy jak i zmniej-
szyć zuŜycie energii. .     
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NASZA DEWIZA 

Projekt Enterprise Europe Network jest finansowany z budŜetu Unii Europej-Projekt Enterprise Europe Network jest finansowany z budŜetu Unii Europej-Projekt Enterprise Europe Network jest finansowany z budŜetu Unii Europej-Projekt Enterprise Europe Network jest finansowany z budŜetu Unii Europej-

skiej w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji skiej w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji skiej w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji skiej w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 

na lata 2007na lata 2007na lata 2007na lata 2007----2013 oraz budŜetu państwa2013 oraz budŜetu państwa2013 oraz budŜetu państwa2013 oraz budŜetu państwa    

Największa na świecie Sieć wsparcia dla biznesu pod nazwą „Enterprise Euro-„Enterprise Euro-„Enterprise Euro-„Enterprise Euro-„Enterprise Euro-„Enterprise Euro-„Enterprise Euro-„Enterprise Euro-

pe Network”pe Network”pe Network”pe Network”pe Network”pe Network”pe Network”pe Network” obejmuje swoim zasięgiem 40 państwa, w tym wszystkie pań-

stwa naleŜące do Unii Europejskiej, skupiając łącznie 600 organizacji oraz 

około 4 000 specjalistów. 

Sieć Enterprise Europe Network powstała na bazie dotychczas istniejących 

sieci Euro Info Centre oraz Innovation Relay Centres. 

W Polsce ośrodki Sieci są skupione w czterech konsorcjach obejmujących 

swych zasięgiem terytorium całego kraju. W skład konsorcjów wchodzi 30 

wyspecjalizowanych ośrodków. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego 

S.A. w Wałbrzychu jest członkiem tej Sieci.    

Sieć Enterprise Europe Network Sieć Enterprise Europe Network Sieć Enterprise Europe Network Sieć Enterprise Europe Network stanowi istotną inicjatywę, która pomoŜe w 

pełni rozwinąć potencjał i zdolności innowacyjne małych i średnich przedsię-

biorstw. Ma ona na celu zwiększenie konkurencyjności tego typu firm dzięki 

oferowaniu usług o wysokiej jakości i moŜliwie najniŜszych cenach. Wśród 

szerokiego asortymentu usług oferowanych przez Sieć warto wymienić: 

� dostarczanie informacji o funduszach i programach UE; 

� doradztwo w zakresie prawodawstwa wspólnotowego oraz w kwestiach 

technicznych, takich jak standardy, prawa własności intelektualnej, itp..; 

� wsparcie w zakresie transferu technologii i wiedzy; 

� identyfikacja potencjalnych partnerów handlowych w innych państwach; 

� promocja ofert współpracy gospodarczej i technologicznej polskich firm 

Poprzez Sieć Komisja Europejska otrzymuje informacje zwrotne od firm 

(uwagi, poglądy, doświadczenia, spostrzeŜenia), dotyczące przygotowywanych 

polityk i inicjatyw. Ma to na celu wprowadzanie przez Komisję Europejską 

przepisów odpowiadających wymaganiom firm 

 

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 

http://www.een.org.pl 
 

http://www.darr.pl 

 

NASZE DRZWINASZE DRZWINASZE DRZWINASZE DRZWI    
ZAWSZE SĄ WŁAŚCIWEZAWSZE SĄ WŁAŚCIWEZAWSZE SĄ WŁAŚCIWEZAWSZE SĄ WŁAŚCIWE    

Sieć to po prostu najnowszy przykład tego jak waŜne 
jest dla mnie i innych członków Komisji stworzenie wła-
ściwego środowiska gospodarczego, w którym, mamy 
nadzieję, małe firmy będą mogły dostosować się do 
zmian i prosperować. 
 
Günter Verheugen 
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej 
Odpowiedzialny za politykę 
przedsiębiorstw i przemysłu 


