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Źródłem wsparcia będzie Regionalny Pro-Regionalny Pro-Regionalny Pro-Regionalny Pro-

gram Operacyjny dla Województwa Dolno-gram Operacyjny dla Województwa Dolno-gram Operacyjny dla Województwa Dolno-gram Operacyjny dla Województwa Dolno-

śląskiego na lata 2007śląskiego na lata 2007śląskiego na lata 2007śląskiego na lata 2007----2013201320132013. 

Środki przeznaczone na wzrost konkuren-

cyjności dolnośląskich przedsiębiorców 

zostały określone w Priorytecie 1 Priorytecie 1 Priorytecie 1 Priorytecie 1 

„Przedsiębiorstwa i innowacyjność”.„Przedsiębiorstwa i innowacyjność”.„Przedsiębiorstwa i innowacyjność”.„Przedsiębiorstwa i innowacyjność”.    

Generalnie moŜliwe będzie wsparcie na 

inwestycje oraz na doradztwo w ramach 

których wyróŜniono następujące typy dota-typy dota-typy dota-typy dota-

cji:cji:cji:cji:    

� dotacje inwestycyjne dla MŚP wspiera-

jące innowacyjność produktową i proce-

sową 

� dotacje inwestycyjne dla MŚP wdraŜają-

cych technologie teleinformacyjne 

� dotacje inwestycyjne dla przedsię-

biorstw związane z prowadzeniem dzia-

łalności badawczo-rozwojowej 

� dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększa-

jące atrakcyjność turystyczną regionu 
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firm dla gospodarki UE, 25 czerwca br. Ko-firm dla gospodarki UE, 25 czerwca br. Ko-firm dla gospodarki UE, 25 czerwca br. Ko-firm dla gospodarki UE, 25 czerwca br. Ko-

misja Europejska ogłosiła plan mający misja Europejska ogłosiła plan mający misja Europejska ogłosiła plan mający misja Europejska ogłosiła plan mający 

ograniczyć obciąŜenia administracyjne i ograniczyć obciąŜenia administracyjne i ograniczyć obciąŜenia administracyjne i ograniczyć obciąŜenia administracyjne i 
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tykają przedsiębiorcy działający na rynku tykają przedsiębiorcy działający na rynku tykają przedsiębiorcy działający na rynku tykają przedsiębiorcy działający na rynku 

wspólnotowym. wspólnotowym. wspólnotowym. wspólnotowym.     

JuŜ wcześniej UE zobowiązała się do ogra-

niczenia obciąŜeń administracyjnych dla 

MŚP o 25 proc. do roku 2012 jednak Small Small Small Small 

Business ActBusiness ActBusiness ActBusiness Act jest zdaniem Przewodniczące-

go Komisji Europejskiej - José Manuel Bar-

roso dokumentem zupełnie przełomowym. 

Będący częścią unijnej strategii na rzecz 

wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Pro-

gram „Small Business Act - Najpierw myśl 

na małą skalę” jest pakietem wsparcia i 

ułatwień dla małych i średnich firm, który 

ograniczając biurokracje ma im ułatwić 

funkcjonowanie na rynku UE. Podstawo-

wym załoŜeniem programu SBA jest prze-

konanie, Ŝe „osiągnięcie możliwie najlep-

szych ram działalności dla MŚP zależy 

przede wszystkim od sposobu postrzegania 

przedsiębiorców przez społeczeństwo”. 
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Dotacje dla dolnośląskich przedsiębiorców w zasięgu ręki (ciąg dalszy ze strony 1) 

� dotacje inwestycyjne dla przedsię-

biorstw prowadzących działalność 

uzdrowiskową 

� dotacje inwestycyjne wspierające 

rozwój mikroprzedsiębiorstw pro-

wadzących działalność gospodar-

czą do 2 lat 

� dotacje inwestycyjne dostosowują-

ce MŚP do wymogów wynikają-

cych z prawa krajowego i wspólno-

towego w zakresie ochrony środo-

wiska oraz projekty w zakresie 

zwiększania efektywności energe-

tycznej 

� dotacje na doradztwo dla MŚP 

� dotacje na doradztwo dla przedsię-

biorstw w zakresie B+R i innowa-

cyjności 

� dotacje dla MŚP w zakresie nawią-

zywania kontaktów gospodarczych 

(targi, misje) 

Dotacje mogą otrzymać mikro, małe i 

średnie przedsiębiorstwa (MŚP). DuŜe 

przedsiębiorstwa mają moŜliwość 

pozyskania dofinansowania tylko w 

zakresie działalności uzdrowiskowej i 

badawczo-rozwojowej. 

Dopuszczalna wartość wydatków kwa-

lifikowanych projektu inwestycyjnego 

to kwoty pomiędzy 100 tys. 100 tys. 100 tys. 100 tys. ---- 8 mln zł 8 mln zł 8 mln zł 8 mln zł. 

Przy czym w przypadku projektów 

związanych z prowadzeniem działal-

ności badawczo-rozwojowej będzie to 

kwota pomiędzy 50505050----400 tys. zł400 tys. zł400 tys. zł400 tys. zł, a w 

przypadku mikroprzedsiębiorstw dzia-

łających do 2 lat oraz projektów do-

stosowujących MŚP do wymogów 

wynikających z prawa krajowego i 

wspólnotowe-

go w zakresie 

ochrony środo-

wiska, a takŜe 

zwiększające 

efektywność 

energetyczną 

to kwota po-

między 40404040----800 tys. zł800 tys. zł800 tys. zł800 tys. zł. W odniesieniu 

do projektów doradczych zakładana 

dopuszczalna wartość wydatków kwa-

lifikowanych to kwota pomiędzy 10101010----

400 tys. zł400 tys. zł400 tys. zł400 tys. zł, z wyłączeniem projektów 

w zakresie nawiązywania kontaktów 

gospodarczych (targi, misje), w któ-

rych dopuszczalna kwota wyniesie 10101010----

100 tys. zł100 tys. zł100 tys. zł100 tys. zł. 

Nabór wniosków będzie prowadzony 

w trybie otwartym do momentu zago-

spodarowania 200% alokacji przezna-

czonej na dany konkurs. 

Nabór wniosków rozpocznie się w 

następujących terminach 

- od dnia 01.12.br 01.12.br 01.12.br 01.12.br w zakresie innowa-

cji procesowych i produktowych 

- od dnia 08.12..br 08.12..br 08.12..br 08.12..br dla mikrofilm dzia-

łających do 2 lat 

Obsługą przedsiębior-

ców zajmuje się Dol-Dol-Dol-Dol-

nośląska Instytucja nośląska Instytucja nośląska Instytucja nośląska Instytucja 

PośredniczącaPośredniczącaPośredniczącaPośrednicząca  

Więcej informacji: 
http://www.dip.dolnyslask.pl 
Źródło: http://www.rpo.dolnyslask.pl 
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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 internetoweczaty internetoweczaty internetoweczaty internetowe    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
5 listopada 2008 roku5 listopada 2008 roku5 listopada 2008 roku5 listopada 2008 roku    
Podatki w dotacjachPodatki w dotacjachPodatki w dotacjachPodatki w dotacjach    
VAT i podatki dochodowe od osób 
fizycznych i prawnych w projektach 
współfinansowanych z funduszy struk-

turalnych 
Ekspert: Doradca Podatkowy z firmy 
Kancelaria Doradców i Audytorów 
KDA Sp. z o.o. z Poznania 
    
    
    
12 listopada 2008 roku12 listopada 2008 roku12 listopada 2008 roku12 listopada 2008 roku    
Oznakowanie CEOznakowanie CEOznakowanie CEOznakowanie CE    
Prawne i techniczne aspekty znako-
wania wyrobów oznaczeniem CE 
Ekspert: Anna Hutyra, twórca portalu 
www.ce.info.pl 

 

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    

Rodzaj dotacjiRodzaj dotacjiRodzaj dotacjiRodzaj dotacji    mikro i małemikro i małemikro i małemikro i małe    
przedsiębiorstwaprzedsiębiorstwaprzedsiębiorstwaprzedsiębiorstwa    

średnieśrednieśrednieśrednie    
przedsiębiorstwaprzedsiębiorstwaprzedsiębiorstwaprzedsiębiorstwa    

duŜeduŜeduŜeduŜe    
przedsiębiorstwaprzedsiębiorstwaprzedsiębiorstwaprzedsiębiorstwa    

(+MŚP działające w (+MŚP działające w (+MŚP działające w (+MŚP działające w 
sektorze transportu)sektorze transportu)sektorze transportu)sektorze transportu)    

inwestycyjna 60% 50% 40% 

doradcza 50% 50% 50% 

cross-financing* 45% 45% 35% 

* szkolenia towarzyszące (+10% w sytuacji gdy szkolenie jest przeznaczone dla pracowników w gorszym połoŜeniu) 

adres DIP 
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław 
 
Punkt Informacyjny: 
telefon: 071 776 58 12-14 
e-mail: info.dip@umwd.pl 
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Nowy plan na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (ciąg dalszy ze strony 1) 

Symboliczna nazwa „Act” [Akt] nada-
na temu programowi podkreśla wolę 
polityczną uznania kluczowej roli MŚP 
w gospodarce UE i wprowadzenie po 
raz pierwszy kompleksowych ram 
polityki dla UE i jej państw członkow-
skich. 

Celami programu „Small Business 
Act” są:  

� poprawa ogólnego podejścia poli-
tycznego do przedsiębiorczości,  

� trwałe wpisanie zasady „najpierw 
myśl na małą skalę” w kształtowa-
nie polityki począwszy od opraco-
wywania przepisów, a kończąc na 
usługach publicznych, 

� wspieranie rozwoju MŚP, pomaga-
jąc im stawić czoła utrzymującym 
się trudnościom, które utrudniają 
ten rozwój. 

Program SBA opiera się na osiągnię-

ciach polityki Komisji i państw człon-

kowskich, tworzy nowe ramy polityki, 

integrujące istniejące instrumenty 

polityki przedsiębiorstw i opiera się w 

szczególności na Europejskiej Karcie 

Małych Przedsiębiorstw oraz nowo-

czesnej polityce w zakresie MŚP. Aby 

zrealizować ten ambitny program poli-

tyczny, Komisja proponuje prawdziwe 

partnerstwo polityczne między UE i 

państwami członkowskimi, szanujące 

zasady pomocniczości i proporcjonal-

ności. 

Cele SBA realizowane będą 

przez 10 zasad10 zasad10 zasad10 zasad słuŜących za 

wytyczne przy opracowywa-

niu i realizacji polityki na 

szczeblu UE i państw człon-

kowskich, zestaw nowych 

wniosków legislacyjnych 

opierających się na zasadzie 

„najpierw myśl na małą ska-

lę” oraz zestaw nowych środ-

ków politycznych, wdraŜają-

cych nowe zasady stosownie 

do potrzeb MŚP na szczeblu 

wspólnotowym i krajowym. 

Do nowych wniosków legislacyj-

nych opierających się na zasadzie 

„najpierw myśl na małą skalę” 

naleŜą: 

▪ ogólne rozporządzenie w sprawie 
wyłączeń grupowych dotyczące 
pomocy państwa (GBER) 

▪ dyrektywa w sprawie obniŜonych 
stawek VAT 

▪ rozporządzenie ustanawiające 
statut europejskiej spółki prywat-
nej. 

Jednym z najwaŜniejszych elementów 

dokumentu jest właśnie propozycja 

powołania nowej 

formy legislacyj-

nej: Europejskiej Europejskiej Europejskiej Europejskiej 

Spółki PrywatnejSpółki PrywatnejSpółki PrywatnejSpółki Prywatnej. 

Procedura zakła-

dania firmy byłaby 

identyczna we 

wszystkich krajach 

UE. Nowa forma 

działalności gospo-

darczej nie tylko uprościłaby zakłada-

nie firmy, ale w znaczący sposób uła-

twiłaby przedsiębiorcom otwieranie 

filii w innych krajach Unii Europej-

skiej.  

Ponadto w ramach SBA przygotowane 

zostaną dwa wnioski legislacyjne: 

� wniosek legislacyjny w sprawie 

dalszej modernizacji, uproszczenia 

i zharmonizowania istniejących 

zasad dotyczących faktur VAT w 

celu zmniejszenia obciąŜeń admi-

nistracyjnych dla przedsiębiorstw, 

� zmiana dyrektywy 2000/35/WE w 

sprawie opóźnień w płatnościach, 

mająca na celu zagwarantowanie, 

by MŚP terminowo otrzymywały 

zapłatę w ramach wszelkich trans-

akcji handlowych. 

Pamiętać naleŜy iŜ aby zasady wyzna-

czone przez Small Business Act we-

szły w Ŝycie muszą 

zostać w pełni zaak-

ceptowane przez 

wszystkie kraje 

członkowskie UE. 

Komisja Europejska 

zaapelowała do 

Rady i Parlamentu 

o pilne przyjęcie 

SBA oraz powiązanych z inicjatywą 

wniosków legislacyjnych. 

Więcej informacji: 

http://ec.europa.eu/enterprise/

entreprenurship/sba_en.htm 

Źródło: 
Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Euro-
pejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomicz-
no-Społecznego i Komitetu Regionów „Najpierw 
myśl na małą skalę” Program „Small Business 
Act” dla Europy 
(Dz.U, C 120 z dnia 16.5.2008) 
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Dziesięć zasad słuŜących za wytyczne przy opracowywaniu i realizacji polityki na szczeblu UE i państw członkowskichDziesięć zasad słuŜących za wytyczne przy opracowywaniu i realizacji polityki na szczeblu UE i państw członkowskichDziesięć zasad słuŜących za wytyczne przy opracowywaniu i realizacji polityki na szczeblu UE i państw członkowskichDziesięć zasad słuŜących za wytyczne przy opracowywaniu i realizacji polityki na szczeblu UE i państw członkowskich    

I. Tworzenie warunków, w których przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa rodzinne mogą dobrze prosperować, a 
przedsiębiorczość jest nagradzana 

II. Zagwarantowanie by uczciwi przedsiębiorcy, których przedsiębiorstwo zostało postawione w stan upadłości, 
dostali szybko drugą szansę 

III. Opracowanie przepisów zgodnie z zasadą „najpierw myśl na małą skalę” 

IV. Sprawienie aby organy administracji publicznej lepiej reagowały na potrzeby MŚP 

V. Dostosowanie instrumentów polityki publicznej do potrzeb MŚP, ułatwienie MŚP udziału w zamówieniach 
publicznych oraz lepsze wykorzystanie moŜliwości pomocy państwa dla MŚP 

VI. Ułatwienie MŚP dostępu do finansowania i rozwijanie otoczenia prawnego i biznesowego sprzyjającego ter-
minowym płatnościom w transakcjach handlowych 

VII. Pomaganie MŚP w szerszym korzystaniu z moŜliwości oferowanych przez jednolity rynek 

VIII. Wspieranie podnoszenia kwalifikacji w MŚP i wszelkich form innowacji 

IX. UmoŜliwienia MŚP przekształcenia wyzwań związanych z ochroną środowiska na nowe moŜliwości 

X. Zachęcenie i wspieranie MŚP w czerpaniu korzyści z rozwoju rynków 
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Rząd niemiecki zdecydował aby rynek Rząd niemiecki zdecydował aby rynek Rząd niemiecki zdecydował aby rynek Rząd niemiecki zdecydował aby rynek 
pracy dla pracowników z tzw. Nowej Unii pracy dla pracowników z tzw. Nowej Unii pracy dla pracowników z tzw. Nowej Unii pracy dla pracowników z tzw. Nowej Unii 
do 2011 roku nadal pozostał zamknięty. do 2011 roku nadal pozostał zamknięty. do 2011 roku nadal pozostał zamknięty. do 2011 roku nadal pozostał zamknięty.     

Zdaniem niemieckich przedsiębiorców 
przedłuŜenie okresu przejściowego z 2009 
roku o kolejne 2 lata nie jest trafną decy-
zją rządu a wręcz przyczyni się do pogłę-
biania stagnacji gospodarczej. Ogranicze-
nia w dostępie do rynku pracy powodują, 
Ŝe pracodawcy niemieccy są w sytuacji 
ciągłego deficytu na wykwalifikowaną siłę 
roboczą. Podobną opinię wyraŜa dyrektor 
Martin Wansleben zarządzający Niemiec-Niemiec-Niemiec-Niemiec-
ką Izbą Przemysłu i Handluką Izbą Przemysłu i Handluką Izbą Przemysłu i Handluką Izbą Przemysłu i Handlu. UwaŜa on, Ŝe 
w pierwszej kolejności ograniczenia po-
winny zostać zlikwidowane dla absolwen-
tów szkół wyŜszych z krajów, które w 20-
04 roku przystąpiły do UE, jak równieŜ dla 
pracowników branŜ, w których na dany 
moment brakuje fachowców.  

Faktycznie od 1 stycznia 2009 roku ła-
twiej będzie podejmować pracę w Niem-
czech absolwentom szkół wyŜszych i pra-
cownikom posiadającym wysokie kwalifi-
kacje zawodowe. W tym celu zniesiona 
zostanie kontrola pracodawcy zatrudniają-
cego absolwentów bądź wysoko wykwalifi-
kowanych pracowników pochodzących z 

nowych krajów Unii Europejskiej, czy nie 
był on w stanie znaleźć pracownika z Nie-
miec lub z innego „starego” państwa UE. 

Władze samorządo-
we będą przeprowa-
dzały kontrole tylko 
w przypadku zatrud-
nienia absolwentów 
lub wysoko wykwa-
lifikowanych pra-

cowników z krajów nie naleŜących do Unii 
Europejskiej. 

Kolejnym ułatwieniem dla cudzoziemców 
jest obniŜenie przez rząd niemiecki progu 
rocznych dochodów od których uzaleŜnio-
ne jest m.in. przyznanie cudzoziemcowi 
prawa do stałego pobytu w Niemczech. 
Obecnie granica wynosi 86,4 tys. euro, 
natomiast po zmianach, pułap ten będzie 
wynosił 63,3 tys. euro. Oznacza to, Ŝe 
cudzoziemiec zarabiający rocznie co naj-
mniej 63,6 tys. euro będzie mógł bez 
utrudnień uzyskać prawo do stałego poby-
tu w Niemczech, bez potrzeby udowodnie-
nia niemieckiej agencji pracy swej przy-
datności dla rynku. 

Niemieckie władze zamierzają ponadto 

prowadzić regularne badania statystyczne 
na temat zapotrzebowania przedsiębior-
ców na pracowników o określonych kwali-
fikacjach zawodowych. Dzięki tym bada-
niom będzie moŜliwe dostosowanie regu-
lacji rynku pracy do wykazanych potrzeb.  

Stworzenie atrakcyjniejszych regulacji 
dotyczących emigracji zarobkowej dla 
absolwentów i wysoko wykwalifikowanych 
pracowników ma wzmocnić pozycję kon-
kurencyjną Niemiec. Niestety z uwagi na 
obawy obywateli Niemiec przed napływem 
taniej siły roboczej ze wschodu, rząd nie-
miecki podjął decyzję o utrzymaniu barier 
na rynku pracy dla pozostałych grup zawo-
dowych z nowych państw Unii Europej-
skiej. 

Decyzja ta ma być swego rodzaju kompro-
misem gospodarczym, który polega na 
dostarczeniu pracowników z wysokimi 
kwalifikacjami zawodowymi przy jedno-
czesnym ograniczeniu rynku pracy typo-
wym pracownikom fizycznym.  

Źródło: 
http://www.forbes.pl 
http://www.finanse.wp.pl 
http://www.abc.com.pl 
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Niemiecki rynek pracy wciąŜ zamknięty dla nowych państw UENiemiecki rynek pracy wciąŜ zamknięty dla nowych państw UENiemiecki rynek pracy wciąŜ zamknięty dla nowych państw UENiemiecki rynek pracy wciąŜ zamknięty dla nowych państw UE    

    

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskichPrzedsiębiorczość na obszarach wiejskichPrzedsiębiorczość na obszarach wiejskichPrzedsiębiorczość na obszarach wiejskich 

Najprawdopodob-
niej na przełomie 

października i listopada br. Agencja Re-Agencja Re-Agencja Re-Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwastrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwastrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwastrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
rozpocznie przyjmowanie wniosków o 
dofinansowanie mikrofilm działających na 
wsi .  
 

Firmy będą mogły starać się o dotacje na 
pokrycie wydatków związanych m.in. z: 

− budową lub remontem połączonym z 
modernizacją obiektów gospodar-
czych, w tym związanych z podjęciem 
lub rozwojem działalności agrotury-
stycznej, 

− zakupem nowych maszyn, urządzeń, 
narzędzi i wyposaŜenia, 

− zakupem nowego sprzętu komputero-
wego i oprogramowania, 

− zakupem nowych środków transportu 
towarowego lub osobowego do prze-
wozu, co najmniej 8 osób wraz z kie-
rowcą, 

− zagospodarowaniem terenu na potrze-
by prowadzenia działalności, 

− robotami budowlanymi, transportem, 
instalacją, zakupem materiałów i wy-
posaŜenia niezbędnego do osiągnięcia 
celu projektu, 

− leasingiem nowych środków trwałych 
w okresie do 60 miesięcy, 

− kosztami ogólnymi związanymi z przy-
gotowaniem i realizacją projektu. 

 
Wysokość pomocy będzie uzaleŜniona od 

liczby utworzonych nowych miejsc pracy. 
Na przykład przedsiębiorca, który utworzy 
pięć lub więcej miejsc pracy, otrzyma do-
tację w wysokości nawet 300 tys. zł.  
 

O pomoc finansową mogą ubiegać się 
firmy, które zajmują się: usługami dla 
gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usłu-
gami, sprzedaŜą hurtową i detaliczną, 
rzemiosłem i rękodzielnictwem, robotami 
i usługami budowlanymi oraz instalacyjny-
mi, usługami tury-
stycznymi oraz 
związanymi ze 
sportem, reparacją 
i wypoczynkiem, 
usługami transpor-
towymi, usługami 
k o m u n a l n y m i , 
p r z e twó r s twem 
produktów rolnych, 
magazynowaniem 
lub przechowywaniem towarów, wytwarza-
niem produktów energetycznych z bioma-
sy, rachunkowością, doradztwem lub usłu-
gami informatycznymi.  
 

NajwaŜniejszym kryterium przyznania 
dotacji jest miejsce zamieszkania osoby, 
która chce się ubiegać o dotację. 
W przypadku mikroprzedsiębiorstw, które 
nie świadczą usług dla gospodarstw rol-
nych i leśnictwa wówczas kiedy prowadzą 
lub podejmują pozarolniczą działalność 
gospodarczą w miejscowościach naleŜą-
cych do gmin wiejskich, gmin wiejsko-
miejskich, z wyłączeniem miast liczących 

powyŜej 5 tys. mieszkańców lub gminy 
miejskiej, z wyłączeniem miejscowości 
liczących powyŜej 5 tys. mieszkańców. 
W przypadku mikroprzedsiębiorstw, które 
świadczą usług dla gospodarstw rolnych i 
leśnictwa wówczas kiedy prowadzą lub 
podejmują pozarolniczą działalność go-
spodarczą w miejscowościach naleŜących 
do gmin wiejskich, gmin wiejsko-
miejskich, z wyłączeniem miast liczących 

powyŜej 20 tys. mieszkańców lub 
gminy miejskiej, z wyłączeniem 
miejscowości liczących powyŜej 20 
tys. mieszkańców. 
 

Mikroprzedsiębiorstwa będą mogły 
zgłaszać projekty inwestycyjne o 
kosztach kwalifikowanych  do 600 
tys. zł z czego będą mogły uzyskać 
zwrot na poziomie 50% kosztów 
kwalifikowanych. 
 

Więcej informacji:  
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa: www.arimr.gov.pl   
 

Źródło:  

▪ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I 
ROZWOJU WSI z dnia 17 lipca 2008 r. w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy finan-
sowej w ramach działania „Tworzenie i 
rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 – 2013 

▪ Polska Gazeta Wrocławska, 8 sierpnia 
2008r. 
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GHS -  informacje o zagrożeniach stwarzanych przez substancje i mieszaniny chemiczne 

System GHSSystem GHSSystem GHSSystem GHS    zawiera ujednolicone kryteria zawiera ujednolicone kryteria zawiera ujednolicone kryteria zawiera ujednolicone kryteria 

klasyfikacji substancji i mieszanin pod klasyfikacji substancji i mieszanin pod klasyfikacji substancji i mieszanin pod klasyfikacji substancji i mieszanin pod 

względem stwarzanych przez nie zagroŜeń względem stwarzanych przez nie zagroŜeń względem stwarzanych przez nie zagroŜeń względem stwarzanych przez nie zagroŜeń 

dla zdrowia i środowiska, w tym takŜe dla zdrowia i środowiska, w tym takŜe dla zdrowia i środowiska, w tym takŜe dla zdrowia i środowiska, w tym takŜe 

zagroŜeń związanych z właściwościami zagroŜeń związanych z właściwościami zagroŜeń związanych z właściwościami zagroŜeń związanych z właściwościami 

fizycznymi chemikaliów. Zawiera on rów-fizycznymi chemikaliów. Zawiera on rów-fizycznymi chemikaliów. Zawiera on rów-fizycznymi chemikaliów. Zawiera on rów-

nieŜ ujednolicone zasady informowania o nieŜ ujednolicone zasady informowania o nieŜ ujednolicone zasady informowania o nieŜ ujednolicone zasady informowania o 

z a g r o Ŝ e n i a c h , z a g r o Ŝ e n i a c h , z a g r o Ŝ e n i a c h , z a g r o Ŝ e n i a c h , 

zawierające wy-zawierające wy-zawierające wy-zawierające wy-

mogi dotyczące mogi dotyczące mogi dotyczące mogi dotyczące 

oznakowania i oznakowania i oznakowania i oznakowania i 

kart charakterystyki.kart charakterystyki.kart charakterystyki.kart charakterystyki. 
 

Celem GHS jest zidentyfikowanie i przeka-

zanie informacji o zagroŜeniach stwarza-

nych przez substancje i mieszaniny che-

miczne. Kryteria klasyfikacji zagroŜeń 

zostały zharmonizowane. Ujednolicone 

zostały takŜe zwroty wskazujące rodzaj 

zagroŜenia, symbole zagroŜenia i hasła 

ostrzegawcze tak, aby stworzyć zintegro-

wany system informowania o zagroŜe-

niach. GHS pozwoli na zharmonizowanie 

elementów systemu informowania o za-

groŜeniach zawartych w róŜnych istnieją-

cych dotychczas systemach. 

GHS jest dobrowolnym, międzynarodo-

wym programem harmonizacyjnym, do 

którego UE zdecydowała się przyłączyć w 

celu stworzenia wspólnej, spójnej podsta-

wy postępowania z zagroŜeniami związa-

nymi z substancjami chemicznymi, okre-

ślającej podstawowe zasady w celu za-

pewnienia: 

� bezpieczeństwa w trans-

porcie niebezpiecznych towa-

rów; 

� ochrony zdrowia konsumentów i pra-

cowników oraz bezpieczeństwa środo-

wiska naturalnego. 
 

Parlament Europejski przyjął w dniu 3 

września br. pro-

jekt rozporządze-

nia GHS w brzmie-

niu wstępnie za-

akceptowanym 

wcześniej przez 

Radę UE. 

Wniosek dotyczący rozporządzenia: 

▪ �harmonizuje klasyfikację substancji i 

mieszanin oraz zasad etykietowania i 

pakowania niebezpiecznych substancji 

i mieszanin;  

▪ �wprowadza dla dostawców obowiązek 

klasyfikowania substancji i mieszanin; 

▪ �ustanawia wykaz substancji wraz ze 

zharmonizowaną na poziomie Wspól-

noty klasyfikacją i etykietowaniem (w 

części 3 załącznika VI); 

▪ �ustanawia wykaz klasyfikacji i etykie-

towania, który składa się ze wszyst-

kich powiadomień, oświadczeń i zhar-

monizowanych klasyfikacji.  
 

Więcej: 

www.mg.pl/Przedsiebiorcy/System+GHS 
 

 

Źródło: http://www.mg.pl/

Przedsiebiorcy/System+GHS 
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RYNKI UE — kraje Beneluksu — Belgia, Holandia, Luksemburg 

 
GHS GHS GHS GHS ----        GGGGlobal    HHHHarmonized    SSSSystem    
Globalny System ZharmonizowanyGlobalny System ZharmonizowanyGlobalny System ZharmonizowanyGlobalny System Zharmonizowany 

Najprostszą formą prowadzenia 
działalności gospodarczej i najczę-
ściej podejmowaną przez obywateli 
polskich na terenie Belgii  Belgii  Belgii  Belgii jest samo-
zatrudnienie. 

Podstawowe warunki dla podjęcia takiej działalności, 
to:  

− ukończone 18 lat, zaświadczenie o niekaralności, 
zaświadczenie z gminy o zameldowaniu, zaświad-
czenie z banku o posiadaniu konta bankowego. 

− w kaŜdym przypadku przy tworzeniu firmy naleŜy 
dysponować lokalem odpowiednim do prowadzenia 
danego rodzaju działalności gospodarczej. Firma 
moŜe mieć równieŜ siedzibę w domu (mieszkaniu 
przedsiębiorcy). 

− osoba zakładająca przedsiębiorstwo powinna 
wykazać się znajomością co najmniej jednego z 
oficjalnych języków urzędowych w Belgii (choć nie 
jest to warunek formalny).  

− nie jest wymagane posiadanie planu finansowego. 

− rejestracji dokonują "okienka przedsiębiorstw", jeśli 
osoba zakładająca firmę posiada odpowiednią 
zdolność do kierowania nią oraz kwalifikacje profe-
sjonalne, w przypadku gdy zakładana firma będzie 
prowadzić działalność w jednym z zawodów uzna-
nych za reglamentowane. 

− zdolnością do kierowania firmą moŜe wykazać się: 
szef firmy, jego współmałŜonek lub pomocnik. 

− decyzję co do tego, czy osoba(y) zakładająca(e) 
firmę spełnia(ją) odpowiednie wymogi formalne dla 
kierowania firmą oraz wymogi profesjonalne (w 
przypadku zawodów reglamentowanych) podejmu-
ją "okienka przedsiębiorstw", które dokonują jej 
rejestracji. 

− potwierdzenie zdolności do prowadzenia firmy jest 
najłatwiejsze w przypadku ukończenia w Belgii 
odpowiedniej szkoły lub posiadania kilkuletniego 
doświadczenia zawodowego w tym kraju. 

NaleŜy pamiętać, Ŝe z dniem 1 kwietnia 2007 r. 
wszedł w Ŝycie projekt LIMOSA (www.limosa.be) pro-

wadzający obowiązkową rejestrację zagranicznych 
pracowników oraz zagranicznych przedsiębiorców 
indywidualnych („indépendants”), wykonujących 
ograniczone w czasie prace na terenie Belgii. 
od 1 maja 2006 r. obowiązuje w Belgii przedłuŜony na 
dalsze 3 lata okres przejściowy, w którym pracownicy 
polscy poddani są obowiązkowi uzyskiwania pozwoleń 
na pracę.   

W Holandii Holandii Holandii Holandii kaŜdą działalność gospodar-
czą naleŜy zgłosić do rejestru handlowego 
w regionalnej Izbie Przemysłowo-
Handlowej. Zgłoszenia naleŜy dokonać w 
ciągu tygodnia przed datą planowanego 
rozpoczęcia działalności. 

Z dniem 1 maja 2007 roku nastąpiło długo oczekiwa-
ne otwarcie granic Królestwa Niderlandów dla pracow-
ników z Polski oraz pozostałych krajów Europy Środko-
wej i Wschodniej, które przystąpiły do Unii Europej-
skiej dnia 1 maja 2004 roku. Trwający od dnia 1 
czerwca 2006 roku 
proces uwalniania po-
szczególnych sektorów z 
testu rynku pracy został 
uwieńczony pełną libera-
lizacją rynku pracy. Od 
tej chwili pracodawcy nie 
muszą juŜ występować o 
pozwolenia na pracę dla 
pracowników z Polski, 
jak równieŜ Słowacji, 
Węgier, Czech, Słowenii, 
Estonii, Łotwy oraz Litwy. 
Z chwilą otwarcia granic, 
wprowadzona 1 grudnia 
2005 roku w ramach 
transgranicznego świad-
czenia usług procedura notyfikacji 
(„notificatieregeling”) – polegająca na obowiązku 
zgłoszenia zamiaru świadczenia usługi na terytorium 
Niderlandów – nie dotyczy przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność gospodarczą w państwach członkow-
skich UE/EOG1 lub Szwajcarii, którzy w ramach tym-
czasowego wykonywania usług dokonują oddelegowa-
nia pracowników pochodzących z Polski (oraz innych z 

państw UE/EOG i Szwajcarii, z wyjątkiem Bułgarii i 
Rumunii). Procedura notyfikacji nadal obowiązuje 
przedsiębiorców z państw UE/EOG lub Szwajcarii (w 
tym Polski), którzy delegują na terytorium Niderlan-
dów pracowników pochodzących z Bułgarii i Rumunii 
oraz z państw trzecich (tj. spoza UE/EOG i Szwajcarii). 
NaleŜy ponadto pamiętać, iŜ świadczenie usług o 
charakterze udostępnienia siły roboczej z Rumunii, 
Bułgarii lub państw trzecich nadal podlega pod zakaz 
zatrudniania obcokrajowców. 

Przedsiębiorcy rozpoczynający jednooso-
bową działalność gospodarczą w Luksem-Luksem-Luksem-Luksem-
burguburguburguburgu mają do wyboru zarejestrowanie 
firmy jako    przedsiębiorstwa indywidualne-
go    lub    jednoosobowej spółki z o.o. . . . Do 
załoŜenia przedsiębiorstwa w formie 

spółki z o.o. niezbędny jest akt załoŜycielski oraz 
kapitał załoŜycielski w wysokości minimalnej: 12-
12.394,68 euro. Do tej formy przedsiębiorstwa ko-

nieczna jest równieŜ obowiązko-
wa rezerwa prawna oraz odpowie-
dzialność finansowa do wysokości 
kapitału załoŜycielskiego. Proce-
dury związane z rejestracją jedno-
osobowej działalności gospodar-
czej w Luksemburgu róŜnią się w 
zaleŜności od rodzaju podejmo-
wanej gospodarczej i uzaleŜnione 
są od tzw. kategorii zawodów. 
WyróŜnia się trzy kategorie: 

− rzemieślnicze (m.in. przedsię-
biorca budowlany, elektryk, 
murarz); 

− wolne zawody (m.in. architekt, 
architekt wnętrz); 

− handlowe (m.in. agent nieruchomości). 
Od 1 listopada 2007 r. zniesiony został obowiązek 
uzyskania przez obywateli Polski pozwolenia na pracę. 
Oznacza to, Ŝe obywatele polscy mogą zatrudniać się 
na takich samych warunkach jak obywatele pozosta-
łych krajów UE. 

BB ■ 

Szukaj informacji:Szukaj informacji:Szukaj informacji:Szukaj informacji:    
BELGIA 
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji 
Avenue de l'Horizon 18, Bruksela 1150 
tel.:+32 2 771 67 54, faks: +32 2 771 18 39 
e-mail: info@poleconomie.be; http://www.poleconomie.be 
HOLANDIA 
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji 
Van Lennepweg 51, Haga 2597 LG 
tel.:+31- 70 - 306 99 44, faks: +31 - 70 - 354 39 66 
e-mail: weh@wehhaga.nl, http://www.wehhaga.nl 
LUKSEMBURG 
Wydział Ekonomiczny 
2, rue Pulvermühle, L-2356 Luxembourg 
tel.: +352 26 00 32, faks: +352 26 68 75 74 
e-mail: ambapol@pt.lu, http://www.luksemburg.polemb.net 

 

Ponowna klasyfikacja i etykietowanie substancji 
muszą być zakończone do: 
■ 1 grudnia 2010 roku dla substancji 
■ 1 czerwca 2015 roku dla mieszanin 
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Dotacje na założenie działalności gospodarczej 

Osoby, które chcą otworzyć działalność 
gospodarcza mogą uzyskać dotację z 
dwóch róŜnych źródeł: Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki (do 40 tys. zł.) oraz z 
Funduszu Pracy 
(14,7 tys. zł). Osoby 
zainteresowane nie 
mogą ubiegać się o 
wsparcie finansowe 
na rozpoczęcie dzia-
łalności gospodar-
czej zarówno z Fun-
duszu Pracy, jak i 
Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki. Oznacza to, Ŝe osoba, 
która uzyska dotację z funduszu, nie moŜe 
ubiegać się o pieniądze unijne i odwrot-
nie. MoŜliwość otrzymania dotacji z tych 
dwóch źródeł jednocześnie zapowiada 
wiceminister pracy i polityki społecznej 
Czesława Ostrowska. RównieŜ według 
zapowiedzi Czesławy Ostrowskiej dotacja 
z Funduszu Pracy ma wzrosnąć z obecnej 
kwoty 14,7 tys. zł (5-cio krotność wynagro-
dzenia do 29,5 tys. zł (10-cio krotność 
wynagrodzenia). Zapis o wzroście dotacji 
ma znaleźć się w nowelizacji ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, która ma wejść w Ŝycie od 1 stycz-
nia 2009 r. Nowelizacja jest obecnie w 
trakcie konsultacji społecznych. W tym 
roku w planie finansowym Funduszu Pra-
cy na aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu przeznaczone jest 3,1 mld zł, z 
tego 560 mln zł na dotacje dla bezrobot-
nych na podjęcie działalności gospodar-
czej. Jeśli dotacja wynosiłaby 29,5 tys. zł, 
na ten cel potrzeba byłoby 1,3 mld zł. 

Z dofinansowania z Funduszu Pracy mogą Z dofinansowania z Funduszu Pracy mogą Z dofinansowania z Funduszu Pracy mogą Z dofinansowania z Funduszu Pracy mogą 
korzystać tylko korzystać tylko korzystać tylko korzystać tylko osobyosobyosobyosoby bezrobotnebezrobotnebezrobotnebezrobotne. W tym 
celu muszą: 

� złoŜyć wniosek z biznesplanem w urzędzie 
pracy; 

� przedstawić zabezpieczenie przedsięwzię-
cia – najczęściej w postaci weksla in blan-
co i poręczenia wekslowego; 

� przedstawić w PUP faktury i rachunki doku-
mentujące wydatki na rozpoczęcie działal-
ności; 

� prowadzić firmę co najmniej rok. 
 
Natomiast pieniądze 
na załoŜenie biznesu 
w Programie Opera-
cyjnym Kapitał Ludz-
ki 2007-2013 są 
zarezerwowane w 
ramach Działania 
„6.2. Wsparcie oraz 
Promocja Przedsię-
biorczości i Samoza-
trudnienia”. Celem 
działania jest promo-
cja oraz wspieranie 

inicjatyw i rozwiązań zmierzających do 
tworzenia nowych miejsc pracy oraz budo-
wy postaw kreatywnych, słuŜących rozwo-
jowi przedsiębiorczości i samozatrudnie-
nia.  

Grupą docelową mogącą bezpośrednio 
skorzystać z pomocy są osoby fizyczne 
zamierzające rozpocząć działalność go-
spodarczą (z wyłączeniem osób, które 

posiadały zarejestro-
waną działalność 
gospodarczą w okre-
sie 1 roku przed 
przystąpieniem do 
projektu), w tym w 
przede wszystkim: 
� osoby pozostają-
ce bez zatrudnienia 
przez okres co naj-

mniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu 
ostatnich dwóch lat; 

� kobiety (w tym zwłaszcza powracające 
oraz wchodzące po raz pierwszy na 
rynek pracy po przerwie związanej z 
urodzeniem i wychowaniem dzieci; 

� osoby do 25 roku Ŝycia; 
� osoby niepełnosprawne; 
� osoby po 45 roku Ŝycia; 
� osoby zamieszkujące w gminach wiej-

skich i miejsko – wiejskich oraz miesz-
kańcy miast do 25 tys. mieszkańców 
zamierzających podjąć zatrudnienie w 
obszarach niezwiązanych z produkcją 
roślinną i/lub zwierzęcą. 

 
Działanie obejmuje pomoc finansową, a 
takŜe wsparcie merytoryczno-doradcze 
zarówno w momencie zakładania firmy, 
jak równieŜ w początkowym okresie jej 
funkcjonowania - celem zapewnienia 
trwałości i ciągłości realizowanych przed-
sięwzięć. Podejmowane równieŜ będą 
działania na rzecz budowania i wspierania 
postaw przedsiębiorczych i kreatywnych, 
obejmujące m.in. dostarczanie wiedzy na 
temat funkcjonowania małych firm, upo-
wszechnianie dobrych praktyk z zakresu 
wspierania indywidualnej przedsiębiorczo-
ści, a takŜe realizacji kampanii promocyj-
no-informacyjnych. 
 
W tym roku do podziału będzie 57 mln 
euro. Wypłaty na załoŜenie firmy rozpocz-
ną się pod koniec roku. Obecnie w regio-
nach zostały ocenione pierwsze wnioski 
złoŜone przez firmy szkoleniowe, organiza-
cje pozarządowe, gminy i szkoły wyŜsze 
(lista instytucji z Dolnego Śląska rekomen-
dowanych do dofinansowania realizacji 
projektu konkursowego w ramach Priory-
tetu VI Działanie 6.2. znajduje się w tabeli 
obok). Wnioskodawcy otrzymają pienią-
dze jesienią. Wtedy teŜ rozpoczną rekruta-
cję przyszłych przedsiębiorców. 
 
Źródło: 
Gazeta Prawna, 1 września 2008 r. 
Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Warszawa, 
13 marca 2008 r. 
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Lista instytucji z Dolnego Śląska rekomendowa-Lista instytucji z Dolnego Śląska rekomendowa-Lista instytucji z Dolnego Śląska rekomendowa-
nych do dofinansowania realizacji projektu kon-nych do dofinansowania realizacji projektu kon-nych do dofinansowania realizacji projektu kon-
kursowego w ramach Priorytetu VI Działanie 6.2kursowego w ramach Priorytetu VI Działanie 6.2kursowego w ramach Priorytetu VI Działanie 6.2 

 

Nazwa 
 

Tytuł projektu 

Stowarzyszenie 
Sanatorów 
Zarząd Główny 
Ul. Świętego Marci-
na 4/10 
50-327 Wrocław 
tel.: 071 322 17 79 

„Własna firma – 
szansa dla ludzi 
młodych” 

Proventus Personal 
Sevice Sp. z o.o. 
Ul. Balzaka 89 
52-437 Wrocław 
tel.: 071 363 52 17 

„Recepta na biznes 
– nowy zawód i wła-
sna firma” 

Urząd Gminy Polko-
wice 
Ul. Rynek 1 
59-100 Polkowice 

„POMYSŁ NA BIZ-
NES=WŁASNA FIR-
MA” 

Stowarzyszenie B4 
Ul. Sokoła 4a/2 
35-010 Rzeszów 
tel.: 605 202 026 

„BIZNES NA START 
– Kompleksowe 
wsparcie dla osób 
zamierzających roz-
począć działalność 
gospodarczą” 

Centrum Doradztwa 
i Szkoleń EUROPRO-
JEKT Joanna Ju-
szyńska, Dorota 
Juszko Sp. Jawna 
Ul. RóŜy Wiatrów 
5/7/9 
53-023 Wrocław 

„Inwestycja w sa-
mego siebie szansą 
dla młodych przed-
siębiorców w regio-
nie” 

Centrum Doradztwa 
i Szkoleń EUROPRO-
JEKT Joanna Ju-
szyńska, Dorota 
Juszko Sp. Jawna 
Ul. RóŜy Wiatrów 
5/7/9 
53-023 Wrocław 

„Młodzi na Start” 

Fundacja Edukacji 
Europejskiej 
Ul. 1-go Maja 112 
58-305 Wałbrzych 
tel.: 074 849 21 33 

„Zosta Przedsiębior-
cą – kampania pro-
mocyjno – informa-
cyjna dla studentów 
dolnośląskich uczel-
ni” 

Centrum Informa-
tyczno – Szkolenio-
we Cisnet.pl 
Ul. Wronia 10 
59-220 Legnica 
tel.: 076 854 74 50 

„Centrum Promocji i 
Przedsiębiorczości” 

Dolnośląska Izba 
Rolnicza 
Ul. Zwycięska 10 
53-033 Wrocław 

„Mój szef to ja!!! – 
Praktyczne wska-
zówki jak załoŜyć i 
prowadzić własną 
firmę wraz ze 
wsparciem finanso-
wym” 

CL Consulting i logi-
styka Sp. z o.o. 
Ul. Sołtysowicka 19 
B 
51-168 Wrocław 
tel.: 071 324 68 42 

„NiezaleŜny na ryn-
ku pracy – PRZED-
SIĘBIORCA” 

Federacja Praco-
dawców Polski Za-
chodniej 
Ul. Jaworzyńska 
261 
59-220 Legnica 
tel.: 076 856 54 56 

„Pracuję u siebie” 

Gmina Wrocław 
Ul. Plac Nowy Targ 
1/8 
50-141 Wrocław 

„Praca na własny 
rachunek” 
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Wspieranie działalności innowacyjnejWspieranie działalności innowacyjnejWspieranie działalności innowacyjnejWspieranie działalności innowacyjnej    

W dniu 17 lipca br. weszła w Ŝycie ustawa W dniu 17 lipca br. weszła w Ŝycie ustawa W dniu 17 lipca br. weszła w Ŝycie ustawa W dniu 17 lipca br. weszła w Ŝycie ustawa 

z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych for-z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych for-z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych for-z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych for-

mach wspierania działalności innowacyj-mach wspierania działalności innowacyj-mach wspierania działalności innowacyj-mach wspierania działalności innowacyj-

nej. nej. nej. nej.     

Ustawa wprowadza przepisy, na podsta-

wie których będzie kontynuowane udziela-

nie kredytu technologicznegokredytu technologicznegokredytu technologicznegokredytu technologicznego.  

W związku z tym, Ŝe z dniem 31 grudnia 

2006 r. wygasła zgoda Komisji Europej-

skiej na realizację programu pomocowego 

w postaci kredytu technologicznego. Decy-

zja KE jest związana z wygaśnięciem 

wspólnotowych wytycznych w sprawie 

udzielania krajowej pomocy regionalnej i 

zastąpieniem ich nowymi wytycznymi 

Komisji Europejskiej. Dlatego teŜ odpo-

wiednio nowa ustawa uwzględnia posta-

nowienia rozporządzenia Komisji Europej-

skiej (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 paź-

dziernika 2006 r. w sprawie stosowania 

art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do 

regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz w 

odniesieniu do finansowania usług dorad-

czych za pomocą premii technologicznej, 

rozporządzenia Komisji (WE) Nr 70/2001/

WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie 

zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w 

odniesieniu do pomocy państwa dla ma-

łych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. 

WE L 10 z 13.01.2001). 

Kredyt technologiczny udzielany będzie 

firmom przez banki komercyjne, a o jego 

częściowej spłacie, w postaci premii tech-

nologicznej, decydować będzie Bank Go-

spodarstwa Krajowego. W związku z do-

świadczeniami Banku Gospodarstwa Kra-

jowego oraz zaistnieniem moŜliwości zasi-

lenia Funduszu Kredytu Technologicznego 

ze środków funduszu strukturalnych, w 

wyniku uzgodnień z bankami, Minister 

Gospodarki proponuje, aby kredyt techno-

logiczny był udzielany przez banki z ich 

środków własnych, a spłata połowy kapi-

tału kredytu, lecz nie więcej niŜ 4 mln 

złotych, była dokonywana przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego ze 

środków publicznych. Kredy-

tu technologicznego będzie 

mógł udzielać kaŜdy bank, 

który zawrze z Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego 

umowę określającą zasady 

współpracy. Wniosek o przy-

znanie spłaty części kredytu technologicz-

nego, w formie premii technologicznej, 

przedsiębiorcy będą składać za pośrednic-

twem banków, które będą sprawdzać 

kompletność i poprawność wniosków. 

Wyeliminowana zostanie konieczność 

rozpatrywania przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego duŜej ilości niepoprawnie przy-

gotowanych wniosków. Ponadto BGK zo-

stanie odciąŜony od konieczności przepro-

wadzania analizy zdolności kredytowej 

przedsiębiorców. 

Udzielanie kredytu technologicznego przez 

banki komercyjne znacznie zwiększy do-

stęp do środków przeznaczonych na wdro-

Ŝenie technologii. Do tej pory to BGK był 

jedyną instytucją udzielającą zarówno 

kredytu na wdroŜenie technologii, jak i 

decydującą o jego częściowym umorzeniu, 

co blokowało szybkie przyznawanie przed-

siębiorcom kolejnych kredytów.  

BGK będzie dysponował środkami z Fun-

duszu Kredytu Technologicznego jedynie 

na premię technologiczną. Maksymalna 

wysokość premii nie będzie mogła prze-

kroczyć 4 mln zł oraz 70% kredytu w przy-

padku mikro i małych przedsiębiorstw 

oraz 60% kredytu przyzna-

nego średnim firmom. Dofi-

nansowanie zaleŜeć będzie 

ponadto od wartości usług 

lub sprzedanych przez firmę 

towarów, jako efektów inwe-

stycji technologicznej. 

Kredyt technologiczny został 

ujęty w działaniu 4.3 Programu Operacyj-

nego Innowacyjna Gospodarka na lata 

2007-2013 – Inwestycje w innowacyjne 

przedsięwzięcia 

Uruchomienie środków z kredytu jest prze-

widywana na styczeń 2009 roku. 

Dodatkowo wskazana ustawa obniŜa z 50 

do 40% wymagany udział usług badaw-

czo-rozwojowych. Pozwoli to większej licz-

bie przedsiębiorców na ubieganie się o 

status centrum badawczostatus centrum badawczostatus centrum badawczostatus centrum badawczo----rozwojowego.rozwojowego.rozwojowego.rozwojowego. 

Więcej: http://www.bgk.pl 

Źródło: http://www.serwisprawa.pl 
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WARTO WIEDZIEĆ … co, gdzie w SIECIWARTO WIEDZIEĆ … co, gdzie w SIECIWARTO WIEDZIEĆ … co, gdzie w SIECIWARTO WIEDZIEĆ … co, gdzie w SIECI    

Harmonogram uruchomienia 
programów na lata 2007-
2013  
http://www.mrr.gov.pl/ 
 

 

* * * 
 
 

Ramowy Plan realizacji RPO WD 
http://www.rpo.dolnyslask.pl 

 

 

* * * 
 
 

Wsparcie innowacyjnych projektów — kompen-
dium wiedzy przygotowane przez Ministerstwo 
Gospodarki 
http://www.mg.gov.pl 

 
 

* * * 
 
 

Baza parków technologicznych 
http://www.pi.gov.pl/osrodki_innowacji/
baza_parkow_technologicznych 

 
 

* * * 
 
 

Portal promocji eksportu 
http://www.eksporter.gov.pl 
 

    

Bon na innowacjeBon na innowacjeBon na innowacjeBon na innowacje    

Polska Agencja Rozwoju Przed-Polska Agencja Rozwoju Przed-Polska Agencja Rozwoju Przed-Polska Agencja Rozwoju Przed-

siębiorczości uruchomiła reali-siębiorczości uruchomiła reali-siębiorczości uruchomiła reali-siębiorczości uruchomiła reali-

zację Programu pilotaŜowego zację Programu pilotaŜowego zację Programu pilotaŜowego zację Programu pilotaŜowego 

na lata 2008na lata 2008na lata 2008na lata 2008----2010 „Bon na 2010 „Bon na 2010 „Bon na 2010 „Bon na 

innowacje”.innowacje”.innowacje”.innowacje”.    

Wsparcie jest udzielane mikromikromikromikro lub małe-małe-małe-małe-

mu przedsiębiorcymu przedsiębiorcymu przedsiębiorcymu przedsiębiorcy z przeznaczeniem na 

zakup usługi mającej na celu opracowa-

nie przez jednostkę naukowo-badawczą 

nowych lub udoskonalenie istniejących 

technologii lub wyrobów. 

Program jest skierowany do przedsiębior-

ców, którzy w ciągu 3 lat poprzedzających 

rok złoŜenia wniosku nie korzystali z usług 

jednostki naukowej w zakresie prac B+R. 

Przedsiębiorca moŜe uzyskać wsparcie w 

wysokości do 15 000 zł15 000 zł15 000 zł15 000 zł. 

Pierwsza runda konkursowa zakończyła 

się dnia 30 września br. 

Więcej: http://www.parp.gov.pl/index/

more/4872 

Źródło: http://www.parp.gov.pl 

BB ■ 
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CO  S Ł YCHAĆ  W  FUNDUSZACH  

Program OperacyjnyProgram OperacyjnyProgram OperacyjnyProgram Operacyjny    
Innowacyjna GospodarkaInnowacyjna GospodarkaInnowacyjna GospodarkaInnowacyjna Gospodarka    

 

 

Działanie 5.1 
Wspieranie powiązań kooperacyjnych o 
znaczeniu ponadregionalnym  

 
 

Działanie 5.2. 
Wspieranie instytucji otoczenia biznesu 
świadczących usługi proinnowacyjne oraz 
ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym  
 

Działanie 5.4. 
Zarządzanie własnością intelektualną dla 
Instytucji Otoczenia Biznesu 
 

Działanie 5.4. 
Zarządzanie własnością intelektualną dla 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
 

Działanie 8.2. 
Wspieranie wdrażania elektronicznego 
biznesu typu B2B 
 

Nabór wniosków trwa do końca roku. 
(wyjątek 8.2.— do 15.10.br). Może być 
wstrzymany jeżeli zostaną rozdysponowa-
ne środki rundy konkursowej. 
 

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/    

    

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 zakresie 
wdraŜania Najlepszych Dostępnych Tech-
nik (BAT) 
 

Działanie 4.4. 
Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej 
 

Działanie 4.5. 
Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie 
ochrony powietrza 
 

Działanie 4.6. 
Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzą-
cych działalność w zakresie odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów innych niŜ 

komunalne. 
 

Planowana data naborów — listopad 2008 
rok 
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    
 

Działanie 7.4. 
Rozwój transportu intermodalnego 
Planowana data naborów — listopad –
grudzień 2008 rok 
Więcej: informacji o konkursach:Więcej: informacji o konkursach:Więcej: informacji o konkursach:Więcej: informacji o konkursach:    
www.cupt.gov.plwww.cupt.gov.plwww.cupt.gov.plwww.cupt.gov.pl    
 

Działanie 9.1. 
Wysokosprawne wytwarzanie energii 
 

Działanie 9.2. 
Efektywna dystrybucja energii 
 

Planowana data naborów — IV kwartał 
2008 rok 
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    
 

Działanie 9.4. 
Wytwarzanie energii ze źródeł odnawial-
nych 
 
 
 

Działanie 9.5. 
Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawial-
nych 
 

Działanie 9.6. 
Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł 
odnawialnych 
 

Planowana data naborów — IV kwartał 
2008 rok 
Więcej: informacji o konkursach:Więcej: informacji o konkursach:Więcej: informacji o konkursach:Więcej: informacji o konkursach:    
www.ipieo.plwww.ipieo.plwww.ipieo.plwww.ipieo.pl    
 

Działanie 10.2. 
Budowa systemów dystrybucji gazu ziem-
nego na terenach niezgazyfikowanych i 
modernizacja istniejących sieci dystrybucji 
 

Planowana data naborów — IV kwartał 
2008 rok 
 

Więcej: informacji o konkursach:Więcej: informacji o konkursach:Więcej: informacji o konkursach:Więcej: informacji o konkursach:    
www.centrumfede.plwww.centrumfede.plwww.centrumfede.plwww.centrumfede.pl    
 

Działanie 10.3. 
Rozwój przemysłu dla OZE 
 

Planowana data naborów — IV kwartał 
2008 rok 
Więcej: informacji o konkursach:Więcej: informacji o konkursach:Więcej: informacji o konkursach:Więcej: informacji o konkursach:    
www.ipieo.plwww.ipieo.plwww.ipieo.plwww.ipieo.pl    

Program OperacyjnyProgram OperacyjnyProgram OperacyjnyProgram Operacyjny    
Kapitał LudzkmKapitał LudzkmKapitał LudzkmKapitał Ludzkm    

    

poziom regionalnypoziom regionalnypoziom regionalnypoziom regionalny    
 
 
 
 

Poddziałanie 6.1.1 
Wsparcie osób pozostających bez zatrud-
nienia na regionalnym rynku pracy — KON-KON-KON-KON-
KURS ZAWIESZONYKURS ZAWIESZONYKURS ZAWIESZONYKURS ZAWIESZONY 
 

Dzialanie 6.2. 
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczo-
ści i samozatrudnienia — KONKURS ZA-KONKURS ZA-KONKURS ZA-KONKURS ZA-
WIESZONYWIESZONYWIESZONYWIESZONY 
 

Działanie 6.3. 
Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia 
poziomu aktywności zawodowej na obsza-
rach wiejskich 
 

Poddziałanie 7.2.1. 
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym — 
KONKURS ZAWIESZONYKONKURS ZAWIESZONYKONKURS ZAWIESZONYKONKURS ZAWIESZONY 
 

Poddziałanie 7.2.2. 
Wsparcie ekonomii społecznej — KON-KON-KON-KON-
KURS ZAWIESZONYKURS ZAWIESZONYKURS ZAWIESZONYKURS ZAWIESZONY 
 

Działanie 7.3. 
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej inte-
gracji 
 
 

Poddziałanie 8.1.1. 
Wspierania rozwoju kwalifikacji zawodo-
wych i doradztwo dla przedsiębiorstw — 
KONKURS ZAWIESZONYKONKURS ZAWIESZONYKONKURS ZAWIESZONYKONKURS ZAWIESZONY 
 

Poddziałanie 8.1.2. 
Wsparcie procesów adaptacyjnych i mo-
dernizacyjnych w regionie — KONKURS KONKURS KONKURS KONKURS 
ZAWIESZONYZAWIESZONYZAWIESZONYZAWIESZONY 
 

Poddziałanie 8.2.1. 
Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsię-
biorstw 
 

Nabór wniosków trwa do końca roku, przy czym 
nabór może być wstrzymany 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    

Regionalny Program OperacyjnyRegionalny Program OperacyjnyRegionalny Program OperacyjnyRegionalny Program Operacyjny    
dla Województwa Dolnośląskiegodla Województwa Dolnośląskiegodla Województwa Dolnośląskiegodla Województwa Dolnośląskiego    

 

 
 
 
 
 
 
Działanie 1.1. 
Inwestycje dla przedsiębiorstw 

Schemat 1.1.A2 
Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierają-
ce innowacyjność produktową i proceso-
wą na poziomie przedsiębiorstw (z wyłą-
czeniem projektów z zakresu turystyki) 
 

Nabór wniosków trwa od dnia 1 grudnia 
br. do wyczerpania 200% alokacji środ-
ków rundy konkursowej. 
 
 

Schemat 1.1.E 
Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsię-
biorstw prowadzących działalność gospo-
darczą do 2 lat 
 

Nabór wniosków trwa od dnia 8 grudnia 
br. do wyczerpania 200% alokacji środ-
ków rundy konkursowej. 
 

Więcej: informacji o konkursie: Więcej: informacji o konkursie: Więcej: informacji o konkursie: Więcej: informacji o konkursie: 
www.dip.dolnyslask.plwww.dip.dolnyslask.plwww.dip.dolnyslask.plwww.dip.dolnyslask.pl    



 

    

OFERTY GOSPODARCZEOFERTY GOSPODARCZEOFERTY GOSPODARCZEOFERTY GOSPODARCZE 

9 

    
    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/15/02/08DARR/15/02/08DARR/15/02/08DARR/15/02/08    

Jedna z największych firm budowlanych w 
Finlandii chce podjąć współpracę z polskimi 
firmami budowlanymi w charakterze podwy-
konawców. Miejsce świadczenia usługi: Fin-
landia. Język do komunikacji: fiński, angielski. 

    

DARR/16/02/08DARR/16/02/08DARR/16/02/08DARR/16/02/08    

Fińska firma poszukuje producentów szkła 
gospodarczego – szklanki, talerze, kieliszki, 
formy do pieczenia itd. Miejsce dostawy towa-
ru: Finlandia. Język do komunikacji: fiński, 
angielski. 
    

DARR/17/02/08DARR/17/02/08DARR/17/02/08DARR/17/02/08    

Białoruski dostawca obiektów pod klucz dla 
sektora paliwowo-energetycznego poszukuje 
producentów sprzętu: schładzaczy (cheeler), 
systemów klimatyzacji i wentylacji, wymiany 
ciepła, kompresorów, armatury i rur wysokie-
go ciśnienia. Język do komunikacji: rosyjski. 
 

DARR/18/02/08DARR/18/02/08DARR/18/02/08DARR/18/02/08    

Duńska firma poszukuje producentów / do-
stawców kauczukowych znaków drogowych i 
pachołków (wykonanych z kauczuku pocho-
dzącego z recyklingu). Język do komunikacji: 
duński, angielski.  
 

DARR/19/02/08DARR/19/02/08DARR/19/02/08DARR/19/02/08    

Duńska firma poszukuje producentów / do-
stawców ampułek do leków ze szkła cylin-
drycznego. Język do kontaktu: duński, angiel-
ski.  
 

DARR/20/02/08DARR/20/02/08DARR/20/02/08DARR/20/02/08    

Czeski producent mebli poszukuje płyt z drew-
na bukowego, lepionych klejem naturalnym 
dopuszczonym do kontaktu z Ŝywnością, wo-
doodpornych do stopnia 3. Jakość A/B, tj. 
strona czołowa musi być czysta bez rdzenia i 
sęków, pęknięć i innych wad. Po stronie we-
wnętrznej dozwolony rdzeń max. do 20% 
powierzchni, sęki niedopuszczalne. Poszcze-
gólne elementy (fryzy) na szerokość ca 4 - 5 
cm, wilgotność drewna 8-10%. Miejsce dosta-
wy: Jablonne nad Orlici. Język do komunikacji: 
czeski, angielski. 
 

DARR/21/02/08DARR/21/02/08DARR/21/02/08DARR/21/02/08    

Bułgarski producent kas fiskalnych, przeno-
śnych drukarek, terminali POS, czytników 
kodów kreskowych, wag itp. poszukuje firm 
zainteresowanych dystrybucją tych urządzeń 
na rynku polskim. Język do komunikacji: 
bułgarski, angielski. 
    

DARR/22/02/08DARR/22/02/08DARR/22/02/08DARR/22/02/08    

Bułgarska firma transportowa poszukuje pol-
skich firm świadczących usługi spedycyjne 
(trasa: Polska – Bułgaria i Bułgaria Polska). 
Język do komunikacji: bułgarski, angielski. 
    

DARR/23/02/08DARR/23/02/08DARR/23/02/08DARR/23/02/08    

Irlandzka firma budowlana poszukuje produ-
centów / dostawców materiałów budowlanych 
– ze szczególnym uwzględnieniem: rur nie-
rdzewnych, grzejników oraz paneli słonecznych. 
Język do komunikacji: angielski. 
    

DARR/24/02/08DARR/24/02/08DARR/24/02/08DARR/24/02/08    

Niemiecka firma handlowa poszukuje produ-
centów / dostawców wyrobów cukierniczych 
(wyłącznie z białej czekolady – niezawierające 
kakao). Miejsce dostawy towaru: Furth im 
Wald, Niemcy. Język do komunikacji: polski, 
angielski.    
    

DARR/25/02/08DARR/25/02/08DARR/25/02/08DARR/25/02/08    

Belgijska firma poszukuje producentów / do-
stawców domów z bali. Firma poszukuje rów-
nieŜ firm usługowych zajmujących się monta-
Ŝem domów z bali. Miejsce dostawy towaru / 
świadczenia usługi: Belgia. Język do komunika-
cji: angielski, francuski, niderlandzki, niemiec-
ki.   
    

DARR/26/02/08DARR/26/02/08DARR/26/02/08DARR/26/02/08    

Belgijska firma poszukuje polskich producen-
tów / dostawców mroŜonych półtusz wieprzo-
wych. Firma poszukuje takŜe ubojni i eksporte-
rów mięsa wieprzowego. Miejsce dostawy towa-
ru: Belgia. Język do komunikacji: angielski, 
niderlandzki. 
 

DARR/27/02/08DARR/27/02/08DARR/27/02/08DARR/27/02/08    

Serbska firma jest zainteresowana zakupem 
fasoli nerkowej (Vigna spp., Phaseolus spp.) z 
Polski - wielkość fasoli nie mniejszej niŜ 9 mm, 
(na 100 g - 80 fasoli). W przypadku atrakcyjnej 
ceny, firma deklaruje w pierwszym roku dosta-
wy zakup 200 ton. Język do komunikacji: serb-
ski, angielski. 
 

DARR/28/02/08DARR/28/02/08DARR/28/02/08DARR/28/02/08    

Bułgarska firma poszukuje producentów / 
dostawców zbiorników, cystern, kadzi i podob-
nych pojemników na dowolny materiał (inny niŜ 
spręŜony lub skroplony gaz), ze stali, o pojem-
ności przekraczającej 300 l, nawet pokrywane 
lub izolowane cieplnie (zbiorniki nie mogą być 
wyposaŜone w Ŝadne urządzenia mechaniczne 
lub termiczne). Miejsce dostawy towaru: Sofia. 
Język do komunikacji: angielski, bułgarski. 

 

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 
biuletynu 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 BE 0213 0IA9Ref: 08 BE 0213 0IA9Ref: 08 BE 0213 0IA9Ref: 08 BE 0213 0IA9 
    

Uniwersytet w Brukseli oraz hiszpańskie 
laboratorium opracowało analizator 
wstrząsów w ludzkim ciele: Analyzer Co-
herence Tremor (TCA), który jest nie inwa-
zyjnym narzędziem pomagającym neuro-
logom na wykonywanie diagnoz wstrzą-
sów, dreszczy, drŜeń ciała ludzkiego wy-
woływanych przez choroby takie jak cho-
roba Parkinsona. Jest to nowatorskie 
kieszonkowe narzędzie pozwalające na 
analizę tego typu schorzeń. Konfiguracja 
pozwala na uŜycie inwazyjnych albo nie 
inwazyjnych sensorów, które mogą być 
połączone, (ale nie jest to konieczne). 
Poszukiwany jest kupca licencji. 
    

Ref: 08 IT 56Z4 0IAARef: 08 IT 56Z4 0IAARef: 08 IT 56Z4 0IAARef: 08 IT 56Z4 0IAA    
    

Pochodząca z Północno Wschodnich 
Włoch spółka produkującego urządzenia i 
technologie dla sektora rolnego poszuku-
je biodegradującego materiału z mecha-
nicznymi cechami podobny do PVC. Firma 
szuka zarówno firm prywatnych jak i insty-
tutów badawczych mogących dostarczyć 
tego typu materiał oraz związane z nim 
technologie. Forma współpracy: umowa 
handlowa, współpraca technologiczna, 
zakup licencji.    
    

Ref: 08 IT 56Z4 0IACRef: 08 IT 56Z4 0IACRef: 08 IT 56Z4 0IACRef: 08 IT 56Z4 0IAC    
    

Włoska akademicka grupa naukowa 
rozwijająca zagadnienia produkcji energii 
z biomasy, szuka partnerów przemysło-
wych zainteresowanych zastosowaniem 
najnowszych rozwiązań w tym zakresie.    
    

Ref: 08 IT 54W1 0IAFRef: 08 IT 54W1 0IAFRef: 08 IT 54W1 0IAFRef: 08 IT 54W1 0IAF    
 

Mała włoska spółka rozwinęła nowy 
(radiowy) system monitoringu ciśnienia w 
oponach o nazwie TPMS. System oparty 
jest na prostej małej płytce ceramicznej 
wbudowanej wewnątrz obręczy koła. 
System pobiera bardzo mało energii i jest 
prosty w uŜyciu. Spółka szuka partnerów 
przemysłowych zainteresowania współ-
pracą i / albo produkcją systemu.    



 

    
Zespół Projektu / Zespół Redakcyjny BiuletynuZespół Projektu / Zespół Redakcyjny BiuletynuZespół Projektu / Zespół Redakcyjny BiuletynuZespół Projektu / Zespół Redakcyjny Biuletynu    

 
Barbara Buryta 

Lider Lokalny / Lider Modułu A 
 

Tomasz Pająk 
Konsultant ds. Współpracy Gospodarczej 
Telefon Bezpośredni: (074) 888 09 21 

E-mail: Tomasz.Pajak@darr.pl 
 

Anna Izbińska  
Konsultant ds. Informacji Europejskiej 
Telefon bezpośredni: (074) 888 09 23 

E-mail: Anna.Izbinska@darr.pl 
 

Katarzyna Bienia 
Konsultant ds. Promocji i PR 

Telefon bezpośredni: (074) 888 09 22 
E-mail: Katarzyna.Bienia@darr.pl 

Enterprise Europe Network WałbrzychEnterprise Europe Network WałbrzychEnterprise Europe Network WałbrzychEnterprise Europe Network Wałbrzych    
    
    
Dolnośląska Agencja Dolnośląska Agencja Dolnośląska Agencja Dolnośląska Agencja     
Rozwoju Regionalnego S.A.Rozwoju Regionalnego S.A.Rozwoju Regionalnego S.A.Rozwoju Regionalnego S.A.    
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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 


