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Komisja Europejska zdając sobie sprawę z obaw, 

jakie budzą obciąŜenia administracyjne, których 

źródłem jest unijne prawodawstwo uruchomiła 

witrynę internetową ‘konsultacje on-line’, która 

umoŜliwia wnoszenie bezpośredniego wkładu w 

poprawę jakości prawodawstwa. 

Konsultacje onKonsultacje onKonsultacje onKonsultacje on----linelinelineline są częścią zaini-

cjowanego w 2007 roku Programu Programu Programu Programu 

działań na rzecz zmniejszenia ob-działań na rzecz zmniejszenia ob-działań na rzecz zmniejszenia ob-działań na rzecz zmniejszenia ob-

ciąŜeń administracyjnych w Unii ciąŜeń administracyjnych w Unii ciąŜeń administracyjnych w Unii ciąŜeń administracyjnych w Unii 

Europejskiej Europejskiej Europejskiej Europejskiej (o 25% do roku 2012). 

Program ten ma określić i zmniej-

szyć zbędne obciąŜenia administracyjne, nie 

szkodząc przy tym realizacji podstawowych ce-

lów unijnych przepisów prawnych. W wielu przy-

padkach wymogi w zakresie udzielania informa-

cji są niezbędne, między innymi w związku z 

ochroną zdrowia publicznego, praw pracowników 

lub środowiska, czy teŜ koniecznością ochrony 

interesów finansowych Wspólnoty i zapewnienia 

naleŜytego zarządzania finansami. 

Konsultacje internetoweKonsultacje internetoweKonsultacje internetoweKonsultacje internetowe skierowane są przede 

wszystkim do przedsiębiorstw, a ich celem jest 

zgromadzenie uwag, które udoskonalą unijne 

prawodawstwo dotyczące działalno-

ści gospodarczej. Konsultacje nie 

obejmują kwestii administracyjnych 

dotyczących osób prywatnych. 

Uczestnicy konsultacji mogą rów-

nieŜ wziąć udział w konkursie na konkursie na konkursie na konkursie na 

najlepszy pomysł na ograniczanie formalności najlepszy pomysł na ograniczanie formalności najlepszy pomysł na ograniczanie formalności najlepszy pomysł na ograniczanie formalności 

administracyjnych administracyjnych administracyjnych administracyjnych ———— RED TAPE REDUCTION  RED TAPE REDUCTION  RED TAPE REDUCTION  RED TAPE REDUCTION 

AWARD.AWARD.AWARD.AWARD. Celem konkursu jest wyłonienie i nagro-

dzenie innowacyjnych pomysłów, które pomogą 

zmniejszyć ilość zbędnych obciąŜeń administra-

cyjnych wynikających z przepisów prawa UE. 
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W porównaniu z USA czy 
krajami Europy Zachod-
niej, bezpośrednie zagro-
Ŝenie kryzysem finanso-
wym w Polsce jest nie-
wielkie. Nie oznacza to 

jednak, Ŝe Polska nie jest naraŜona na negatyw-
ne skutki kryzysu. Ma on bowiem, w warstwie 
gospodarczej, zasięg światowy - oddziałowuje na 
wszystkie kraje świata – takŜe te, które, jak Pol-
ska nie uczestniczą bezpośrednio w jego finanso-
wej stronie. Sytuacja na rynku światowym a więc 
i perspektywa wzrostu gospodarczego na świecie 
i w Europie na kolejne lata są wysoce niepewne. 
Gwałtownie zmniejszą się bezpośrednie inwesty-
cje zagraniczne lokowane w Europie Środkowej, 
istotnie rosną koszty finansowania zewnętrzne-
go, a spadająca skłonność do konsumpcji w kra-
jach rozwiniętych negatywnie oddziałuje na im-

port, w tym takŜe dóbr produkowanych w Polsce. 
Istotnym zagroŜeniem dla gospodarki w Polsce 
jest takŜe zmniejszenie dostępności kredytów, 
wynikające z napięć płynnościowych a rynku 
międzybankowym i rynkach finansowych, z dru-
giej zaś z awersji banków do podejmowania ryzy-
ka kredytowego.  W efekcie moŜe się okazać, Ŝe 
rok 2010 będzie rokiem stawiającym ponadprze-
ciętne wyzwanie miedzy innymi przed polskimi 
przedsiębiorcami. 
 
 

Komisja Europejska w odpowiedzi na pogłębiają-
cy się kryzys jaki dotknął Unię Europejską opra-
cowała plan ratowania gospodarki, który ma na 
celu ochronę pracowników, gospodarstw domo-
wych i przedsiębiorców, którzy w miarę pogłębia-
nia się kryzysu, będą coraz bardziej naraŜeni na 
jego skutki. 
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Z okazji 2009 Roku Ŝyczymy Państwu 

nabrania dystansu do tego co wokół, 

a biznes niech się kręci  ... 

 

Zespół 

ośrodka Enterprise Europe Network 

w Wałbrzychu 



 

    

2 
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Co należy rozumieć pod pojęciem Co należy rozumieć pod pojęciem Co należy rozumieć pod pojęciem Co należy rozumieć pod pojęciem 
"obciążenia administracyjne” ?"obciążenia administracyjne” ?"obciążenia administracyjne” ?"obciążenia administracyjne” ?    
 
W związku z przepisami unijnymi przed-
siębiorstwa muszą ponosić koszty dwoja-
kiego rodzaju: koszty merytoryczne i kosz-
ty administracyjne. Koszty merytoryczne 
są efektem nakładanych na przedsiębior-
stwa obowiązków w zakresie zmiany swo-
ich produktów czy procesów produkcyj-
nych. Mianem kosztów administracyjnych 
określa się często koszty ponoszone przez 
przedsiębiorstwa podczas wywiązywania 
się z obowiązku dostarczania informacji 
na temat swojej działalności lub produk-
cji, zarówno organom państwowym, jak i 
o s o b o m  p r y w a t n y m . 
 
Koszty związane z informowaniem obej-
mują takŜe m.in. koszty etykietowania, 
sprawozdawczości, monitorowania i oce-
ny – koniecznych elementów procesu 
przekazywania informacji i rejestracji. W 
niektórych przypadkach informacje mu-
szą zostać przekazane władzom publicz-
nym lub podmiotom prywatnym. W innych 
– muszą być jedynie dostępne do wglądu 
lub dostarczane na Ŝądanie (zobacz stan-
dardowy model kosztów w UE, którym 
posługuje się Komisja Europejska http://http://http://http://
ec .europa.eu/governance/impact/ec .europa.eu/governance/impact/ec .europa.eu/governance/impact/ec .europa.eu/governance/impact/
docs_en.htmdocs_en.htmdocs_en.htmdocs_en.htm). W niektórych przypadkach 
wiele przedsiębiorstw nadal gromadzi i 
przesyła informacje, nawet jeśli wymóg 
prawny został zniesiony (informacje na 
temat sprzedawanych i kupowanych pro-
duktów, informacje skierowane do zainte-
resowanych stron itp.) Inne czynności 
administracyjne kontynuowane są wyłącz-
nie z racji istnienia takiego wymogu praw-
nego. To właśnie te ostatnie stanowią 
obciąŜenia administracyjne. 
 

Jednocześnie moŜna wskazać sytuacje, w 
których obciąŜenia administracyjne nie są 
konieczne. Sytuacje takie mają miejsce 
między innymi, gdy: 
� wymogi w zakresie dostarczania infor-

macji są pozostałością po wymogach 
merytorycznych, które potem zniesiono 
lub zmieniono (np. obowiązek informo-
wania w sektorze transportu drogowe-
go wprowadzony, gdy dla transportu 
międzynarodowego wymagano specjal-
nych zezwoleń); 

� sprawozdania naleŜy składać zbyt czę-
sto w stosunku do biegu wydarzeń; 

� częstotliwość sprawozdań i terminy 
wywiązania się z poszczególnych obo-
wiązków nie idą w parze, choć nie jest 
to niczym uzasadnione; 

� róŜne organy wymagają przedstawienia 
tych samych informacji; 

� te same informacje naleŜy przedstawić 
w róŜnej postaci (np. w formie elektro-
nicznej i jako wydruk); 

� wymogi w zakresie dostarczania infor-
macji dotyczą wszystkich bez względu 
na róŜnice (np. nawet tych, których rola 
w danej dziedzinie jest prawie bez zna-
czenia); 

� wymogi prawne są tak skomplikowane, 
Ŝe nie moŜna zrozumieć, jakie informa-
cje naleŜy zebrać lub w jaki sposób 
naleŜy je przekazać. 

 
Jak można zgłosić problemy związane z Jak można zgłosić problemy związane z Jak można zgłosić problemy związane z Jak można zgłosić problemy związane z 
obciążeniami administracyjnymi i zapro-obciążeniami administracyjnymi i zapro-obciążeniami administracyjnymi i zapro-obciążeniami administracyjnymi i zapro-
ponować rozwiązania ?ponować rozwiązania ?ponować rozwiązania ?ponować rozwiązania ?    
 
Komisja Europejska opracowała kwestio-kwestio-kwestio-kwestio-
nariusz onnariusz onnariusz onnariusz on----linelinelineline, który słuŜyć rejestrowaniu 
zgłoszonych przez Państwa problemów 
związanych z obciąŜeniami administracyj-
nymi i proponowanych rozwiązań. Wypo-

wiedzi zostaną wzięte pod uwagę przy 
opracowywaniu środków unijnych mają-
cych na celu zmniejszenie obciąŜeń admi-
nistracyjnych. Podsumowanie wypowiedzi 
wraz z odpowiedziami Komisji będzie 
przedstawiane w formie okresowych spra-spra-spra-spra-
wozdańwozdańwozdańwozdań publikowanych na portalu EURO-
PA. 
 
W jaki sposób konsultacje onW jaki sposób konsultacje onW jaki sposób konsultacje onW jaki sposób konsultacje on----line mogą line mogą line mogą line mogą 
się Państwu przydać ?się Państwu przydać ?się Państwu przydać ?się Państwu przydać ?    
 
Zwracając uwagę na konkretne przypadki 
oraz proponując rozwiązania praktyczne, 
przyczynią się Państwo bezpośrednio do 
poprawy otoczenia regulacyjnego z korzy-
ścią dla wszystkich przedsiębiorców. 

Komisja Europejska zachęca uczestników 
konsultacji do udziału w konkursie na 
„najlepszy pomysł na ograniczanie formal-„najlepszy pomysł na ograniczanie formal-„najlepszy pomysł na ograniczanie formal-„najlepszy pomysł na ograniczanie formal-
ności administracyjnychności administracyjnychności administracyjnychności administracyjnych”.  Celem konkur-konkur-konkur-konkur-
susususu jest odkrycie nowych, jeszcze niezreali-
zowanych pomysłów na ograniczanie for-
malności administracyjnych. Termin zgło-
szeń upływa 31 stycznia 2009 roku. Jury 
przewodniczyć będą Günter Verheugen, 
wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, 
oraz dr Edmund Stoiber, przewodniczący 
grupy wysokiego szczebla niezaleŜnych 
partnerów ds. obciąŜeń administracyj-
nych.  Więcej na temat konkursu: 
www.best-idea-award.eu 
 
Źródło: http://ec.europa.eu/enterprise/
a d m i n - b u r d e n s - r e d u c t i o n /
online_consulation_pl.htm 

BB ■ 

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-zapis rozmów z ostatnio zorgani-zapis rozmów z ostatnio zorgani-zapis rozmów z ostatnio zorgani-
zowanych czatów zowanych czatów zowanych czatów 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    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Zapraszamy Państwa do przesyłania Zapraszamy Państwa do przesyłania Zapraszamy Państwa do przesyłania Zapraszamy Państwa do przesyłania 
propozycji tematów do organizowa-propozycji tematów do organizowa-propozycji tematów do organizowa-propozycji tematów do organizowa-
nych przez nas czatów. Propozycje nych przez nas czatów. Propozycje nych przez nas czatów. Propozycje nych przez nas czatów. Propozycje 
prosimy przesyłać na adres: prosimy przesyłać na adres: prosimy przesyłać na adres: prosimy przesyłać na adres:     

eic@darr.pleic@darr.pleic@darr.pleic@darr.pl 

    
    

Osoby zainteresowane zapisami z czatów Osoby zainteresowane zapisami z czatów Osoby zainteresowane zapisami z czatów Osoby zainteresowane zapisami z czatów 
zorganizowanych w 2008 roku zaprasza-zorganizowanych w 2008 roku zaprasza-zorganizowanych w 2008 roku zaprasza-zorganizowanych w 2008 roku zaprasza-
my na stronę internetową:my na stronę internetową:my na stronę internetową:my na stronę internetową:    

http://www.darr.pl/?id=170http://www.darr.pl/?id=170http://www.darr.pl/?id=170http://www.darr.pl/?id=170    
    
    
    

    
Polecamy równieŜ czaty organizowane Polecamy równieŜ czaty organizowane Polecamy równieŜ czaty organizowane Polecamy równieŜ czaty organizowane 
przez czasopismo „Fundusze Europejskie” przez czasopismo „Fundusze Europejskie” przez czasopismo „Fundusze Europejskie” przez czasopismo „Fundusze Europejskie” 
we współpracy z Bankiem BPH:we współpracy z Bankiem BPH:we współpracy z Bankiem BPH:we współpracy z Bankiem BPH:    
h t t p : / / e s p o t k a n i a . f u n d u s z eh t t p : / / e s p o t k a n i a . f u n d u s z eh t t p : / / e s p o t k a n i a . f u n d u s z eh t t p : / / e s p o t k a n i a . f u n d u s z e ----
europejskie.pleuropejskie.pleuropejskie.pleuropejskie.pl    

 

P O R O Z M A W I A J  Z  E K S P E R T E MP O R O Z M A W I A J  Z  E K S P E R T E MP O R O Z M A W I A J  Z  E K S P E R T E MP O R O Z M A W I A J  Z  E K S P E R T E M     

Konsultacje OnKonsultacje OnKonsultacje OnKonsultacje On----Line (czaty internetowe)Line (czaty internetowe)Line (czaty internetowe)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    



 

3 

Strategia antykryzysowa Strategia antykryzysowa Strategia antykryzysowa Strategia antykryzysowa (ciąg dalszy ze strony 1)(ciąg dalszy ze strony 1)(ciąg dalszy ze strony 1)(ciąg dalszy ze strony 1)    

Komisja proponuje przeznaczenie 200 
mld euro na działania, które zwiększą 
moc nabywczą, pobudzą wzrost gospodar-
czy i wytworzą nowe miejsca pracy. Pa-
kiet, na który składają się środki krotko i 
długoterminowe, to 1,5 proc. unijnego 
PKB. PrzewaŜająca część kwoty  - 170 
mld euro – pochodzi z budŜetów krajo-
wych, natomiast pozostałe 30 mld zapew-
ni budŜet UE oraz Europejski Bank Inwe-
stycyjny. 
KE przewiduje równieŜ pomoc dla przemy-
słu budowlanego i samochodowego – 
branŜ, w które kryzys uderzył szczególnie 
mocno – między innymi poprzez inwesty-
cje w bardziej ekologiczne pojazdy i bar-
dziej energooszczędne budynki. 
Europejski Bank Inwestycyjny, który udzie-
la kredytów długoterminowych, będzie 
miał swój udział w finansowaniu najwaŜ-
niejszych projektów. JuŜ teraz przeznaczył 
30 mld euro na pomoc dla MŚP. 
Poprzez inwestycje w infrastrukturę, eko-
logiczne technologie, racjonalne wykorzy-
stywanie energii oraz innowacje plan przy-
czynia się do budowania społeczeństwa 
opartego na wiedzy i emitującego niewiel-
kie ilości dwutlenku węgla. Zakłada teŜ 
intensyfikację współpracy rządów z sekto-
rem prywatnym. 
 

Impulsem do wzmocnienia polskiej gospo-
darki oraz zwiększenia jej stabilności wo-
bec światowego kryzysu finansowego są 
powzięte przez rząd i NBP działania zawar-
te w Pakiecie Antykryzysowym. Obejmują 
one instrumenty mające na celu zwiększe-
nie zaufania na rynku międzybankowym i 
obniŜenie kosztu pozyskania pieniądza, 
jak równieŜ wprowadzenie mechanizmów 
słuŜących zwiększeniu inwestycji finanso-
wanych zarówno ze środków publicznych 
jak i prywatnych. Istotny wzrost wydatków 
konsumpcyjnych osiągnięty zostanie po-
nadto dzięki konsekwentnie realizowa-
nym obniŜkom podatkowym w 2009 r. w 
porównaniu z 2007 r. sięgającym 2,5% 
PKB prognozowanego na 2009 r. 
 

PLAN ANTYKRYZYSOWYPLAN ANTYKRYZYSOWYPLAN ANTYKRYZYSOWYPLAN ANTYKRYZYSOWY    
Większa dostępność kredytów dla przed-Większa dostępność kredytów dla przed-Większa dostępność kredytów dla przed-Większa dostępność kredytów dla przed-
siębiorców siębiorców siębiorców siębiorców –––– wzrost limitu poręczeń i gwa- wzrost limitu poręczeń i gwa- wzrost limitu poręczeń i gwa- wzrost limitu poręczeń i gwa-
rancjirancjirancjirancji    
W celu zabezpieczania sytuacji na krajo-
wym rynku finansowym zapisany w Usta-
wie budŜetowej limit przeznaczony na 
poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa 
zostanie zwiększona do 40 mld zł. Przewi-
duje się m.in. gwarancje na projekty infra-
strukturalne realizowane w ramach pomo-
cy z UE oraz w ramach PPP, gwarancje dla 
projektów eksportowych poszerzających 
ofertę eksportową polskiej gospodarki i 
pozwalających na utrzymanie wysokiej 
skali eksportu na zasadach zgodnych z 
regułami Unii Europejskiej. 
Wzmocnienie systemu gwarancji i porę-Wzmocnienie systemu gwarancji i porę-Wzmocnienie systemu gwarancji i porę-Wzmocnienie systemu gwarancji i porę-
czeń dla MŚPczeń dla MŚPczeń dla MŚPczeń dla MŚP    
Dostęp do kredytów małym i średnim 
przedsiębiorcą ułatwi wprowadzenie pa-
kietu wzmocnienia systemu poręczeń 
kredytowych, który pozwoli na wykorzysta-
nie efektu synergii wynikającego z opera-

cyjnego połączenia kapitałów doręczenio-
wych Funduszu Poręczeń Unijnych, Krajo-
wego Funduszu Poręczeń Kredytowych i 
Krajowej Grupy Doręczeniowej. Przewiduje 
się, Ŝe średnia wartość poręczania wynie-
sie 50 % kwoty z kredytu. Wysokość za-
bezpieczenia będzie uzaleŜniona m.in. od 
ryzyka związanego z realizacją danego 
projektu i branŜą, w której działa klient. 
Realizacja pakietu pozwoli na rozwój bez-
piecznej akcji kredytowej do poziomu 20 
miliardów złotych, w perspektywie 2009 
roku. Pakiet przewiduje m.in. podniesie-
nie kapitału Banku Gospodarstwa Krajo-
wego w wysokości do 2 mld złotych. Zo-
staną umoŜliwione inwestycje kapitałowe 
w tworzenie funduszy poręczeniowych w 
formie spółek prawa handlowego w celu 
poprawy  warunków budowy stabilności  
systemu poręczeniowego przy maksymal-
nym wykorzystaniu  środków unijnych 
(zaangaŜowanie  środków Regionalnych 
Programów Operacyjnych do zasilenia 
kapitałowego funduszy poręczeniowych).   
Przyśpieszenie inwestycji współfinansowa-Przyśpieszenie inwestycji współfinansowa-Przyśpieszenie inwestycji współfinansowa-Przyśpieszenie inwestycji współfinansowa-
nych ze środków UEnych ze środków UEnych ze środków UEnych ze środków UE    
Dla przyspieszenia inwestycji realizowa-
nych za pośrednictwem instytucji publicz-
nych oraz finansowanych poprzez fundu-
sze strukturalne i Fundusz Spójności w 
2009 r. istotnym jest zwiększenie plano-
wanej na ten rok kwoty poniŜej 10 mld zł 
wyznaczonej na cel wydatków kwalifiko-
wanych do poziomu 16,8 mld zł, certyfiko-
wanych przez KE. Jednocześnie podjęte 
zostaną kroki w celu zwiększenia ich fak-
tycznej realizacji do nawet 21,4 mld zł. 
Z wysiłkami na rzecz przyspieszenia  wy-
datków strukturalnych współgra takŜe  
pakiet działań antykryzysowych deklaro-
wanych po stronie KE. Jego kilka waŜnych 
elementów dotyczy zmian uelastyczniają-
cych wdraŜanie funduszy europejskich.  
NaleŜą do nich:  
•  zwiększenie o dodatkowe 2% w stosun-
ku do alokacji, zaliczki wypłacanej w ra-
mach EFRR i EFS państwom członkow-
skim przez Komisję Europejską w roku 
2009, co moŜe przynieść budŜetowi pań-
stwa w przyszłym roku ponad 3 mld zł 
dodatkowego dochodu,   
•  dopuszczenie moŜliwości składania 
wniosków płatniczych w tzw. „duŜych pro-
jektach” jeszcze przed oficjalną decyzją 
KE o przyjęciu tych projektów do współfi-
nansowania.  
•  moŜliwość wydłuŜenia okresu kwalifi-
kowalności wydatków dla programów 
perspektywy 2000- 2006 poza koniec 
roku 2008.  
•  wprowadzenie moŜliwości rozliczania 
kosztów ogólnych w programach współfi-
nansowanych z EFRR na zasadzie ryczał-
tu, jak ma to miejsce dotychczas w pro-
gramach EFS.  
•  rozszerzenie skali moŜliwych zaliczek 
dla beneficjentów projektów nawet do 
100% wartości projektu. 
Wprowadzenie wyższej ulgi inwestycyjnej Wprowadzenie wyższej ulgi inwestycyjnej Wprowadzenie wyższej ulgi inwestycyjnej Wprowadzenie wyższej ulgi inwestycyjnej 
dla nowo zakładanych firmdla nowo zakładanych firmdla nowo zakładanych firmdla nowo zakładanych firm    
Firma rozpoczynająca swoją działalność 

będzie mogła wpisać w swoje koszty 
wszystkie wydatki ponoszone na inwesty-
cje do wysokości 100 tysięcy euro w la-
tach 2009-2010 (dzisiaj tylko 50 tys. zł i 
na jeden rok). Tym instrumentem objęte 
byłyby równieŜ firmy, które rozpoczęły 
działalność w roku  2008. 
Znoszenie barier dla inwestycji w infra-Znoszenie barier dla inwestycji w infra-Znoszenie barier dla inwestycji w infra-Znoszenie barier dla inwestycji w infra-
strukturę teleinformacyjnąstrukturę teleinformacyjnąstrukturę teleinformacyjnąstrukturę teleinformacyjną    
Przewiduje m.in. uproszczenie procedur 
związanych z miejscowymi planami zago-
spodarowania przestrzennego, np. uszcze-
gółowienie wymagań w zakresie teleko-
munikacji dotyczących treści miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, 
określenie zasad partycypowania inwesto-
rów realizujących inwestycje celu publicz-
nego w kosztach sporządzania miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzenne-
go. A takŜe rozszerzenie i sprecyzowanie 
katalogu zwolnień do obowiązku uzyska-
nia pozwolenia na budowę, tak by obej-
mował on wyraźny sposób elementy inwe-
stycji telekomunikacyjnych. 
Umożliwienie zaliczania do kosztów po-Umożliwienie zaliczania do kosztów po-Umożliwienie zaliczania do kosztów po-Umożliwienie zaliczania do kosztów po-
datkowych wydatków na prace badawczedatkowych wydatków na prace badawczedatkowych wydatków na prace badawczedatkowych wydatków na prace badawcze    
Wprowadzony zostanie system ułatwień 
dla podmiotów prowadzących działalność 
innowacyjną i rozwojową, mający na celu 
umoŜliwienie przedsiębiorcom pełnego i 
bieŜącego rozliczenia ponoszonych kosz-
tów juŜ w trakcie trwania tych prac. 
Wspieranie inwestycji w odnawialne źró-Wspieranie inwestycji w odnawialne źró-Wspieranie inwestycji w odnawialne źró-Wspieranie inwestycji w odnawialne źró-
dła energiidła energiidła energiidła energii    
Do połowy przyszłego roku z NFOŚiGW 
będzie dysponował kwotą ok. 1 mld zł. 
Szybkie rozdysponowanie tych środków 
poprzez udzielanie poŜyczek pozwoli na 
uruchomienie inwestycji o łącznej warto-
ści 1,5-2,5 mld zł wzmacniając m. in. po-
pyt na usługi budowlano-montaŜowe.   
 

Rząd zapowiada, iŜ wszystkie wymienione 
w Pakiecie projekty legislacyjne zostaną 
przyjęte do końca grudnia. 
 

Źródło: 
http://ec.europa.eu/news/
economy/081127_1_pl.htm 
http://www.mf.gov.pl/  Plan stabilności i 
rozwoju z 30 listopada 2008 r. 
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IMPULSY PROINWESTYCYJNE DLA GOSPODARKIIMPULSY PROINWESTYCYJNE DLA GOSPODARKIIMPULSY PROINWESTYCYJNE DLA GOSPODARKIIMPULSY PROINWESTYCYJNE DLA GOSPODARKI 
Działanie:Działanie:Działanie:Działanie: Impuls w 

2009 r. 

Wzrost limitu poręczeń i gwarancji dla 
gospodarki i rynku finansowego 

40 mld zł 

Wykreowanie dodatkowej, bezpiecznej 
akcji kredytowej dla małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) 

20 mld zł 

Przyśpieszenie inwestycji współfinanso-
wanych z UE poprzez wzrost wydatków 
kwalifikowanych certyfikowanych do 
KE 

16,8 mld zł 

Wcześniejsza zaliczka do Komisji 
Europejskiej na wdraŜanie środków 
unijnych 

3 mld zł 

Wspieranie inwestycji w odnawialne 
źródła energii z NFOŚiGW 

1,5 mld zł 

ŁĄCZNA KWOTAŁĄCZNA KWOTAŁĄCZNA KWOTAŁĄCZNA KWOTA 81,3 mld zł 
WARUNKI DLA WZROSTU POPYTU KONSUMPCYJNEGOWARUNKI DLA WZROSTU POPYTU KONSUMPCYJNEGOWARUNKI DLA WZROSTU POPYTU KONSUMPCYJNEGOWARUNKI DLA WZROSTU POPYTU KONSUMPCYJNEGO 

ObniŜenie i uproszczenie podatków   
Wprowadzenie dwustopniowej skali PIT 8 mld zł 

Reforma VAT 2 mld zł 

ŁĄCZNA KWOTAŁĄCZNA KWOTAŁĄCZNA KWOTAŁĄCZNA KWOTA 91,3 mld zł91,3 mld zł91,3 mld zł91,3 mld zł 
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Fundusze europejskie dostępne dla 
przedsiębiorców to przede wszystkim 
środki na ‘innowacje’. Czym zatem są 
innowacje i co to jest innowacyjność ? 

To, co jest wspólne dla wszystkich 
definicji innowacji, to opisanie jej jako 
a k t y w n o ś c i  p r z e d s i ę b i o r s t w 
w obszarze wprowadzania nowości 
(nowych rozwiązań) w roŜnych obszarach 
ich działalności. 

Powszechnie wyróŜnia się cztery typy inno-
wacji: 
 
Innowacje technologiczne/techniczneInnowacje technologiczne/techniczneInnowacje technologiczne/techniczneInnowacje technologiczne/techniczne. 
UwaŜane za najwaŜniejsze, gdyŜ przyno-
szą największą wartość dodaną oraz naj-
wyŜsze dochody przedsiębiorcy, będące 
jednak takŜe najbardziej kosztowne. Przy-
czyniają się one do rozwoju produktów 
i usług. Bazują na wynikach prac nauko-
wych i działalności badawczej. Ten typ 
innowacji jest często źródłem innowacji 
organizacyjnych oraz procesowych. 
 
Innowacje organizacyjneInnowacje organizacyjneInnowacje organizacyjneInnowacje organizacyjne. Polegające na 
zmianie w sposobie funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, zmianie organizacji 
pracy, czy organizacji zarządzania. Mają 
często charakter bezkosztowy i związane 

są z racjonalizacją organizacji lub do-
stosowaniem jej do zmieniających się 
przepisów prawa, czy wymogów ze 
strony klientów. 
    
Innowacje procesowe.Innowacje procesowe.Innowacje procesowe.Innowacje procesowe. Bardzo często 
powiązane z wprowadzeniem innowa-
cji technicznych. Dotyczą wprowadze-
nia zmian w procesie produkcji, czy teŜ 

procesie świadczenia usług.    
    
Innowacje marketingoweInnowacje marketingoweInnowacje marketingoweInnowacje marketingowe. Dotyczą sfery 
sprzedaŜy i dystrybucji gotowych produk-
tów i usług. Są to na przykład nowe opa-
kowania, nowe formy reklamy, czy nowe 
strategie cenowe. 
 
Często wszystkie typy innowacji wy-
s t ę p u j ą  ł ą c z n i e ,  z w ł a s z c z a 
w przedsiębiorstwach produkcyjnych 
(wytwarzanie nowych produktów). 
W przedsiębiorstwach usługowych 
zastosowanie mają przede wszyst-
kim innowacje organizacyjne oraz 
marketingowe. 
 
Wprowadzanie innowacji nie jest proce-
sem łatwym i wymaga duŜej wiedzy oraz 
przed wszystkim wytrwałości i cierpliwości 
ze strony przedsiębiorców. 
  

Proces wprowadzania innowacji składa 
się z następujących faz: 
 

I. Identyfikacja innowacjiIdentyfikacja innowacjiIdentyfikacja innowacjiIdentyfikacja innowacji (m.in.: identyfi-
kacja potrzeb przedsiębiorstwa oraz jego 
klientów, a takŜe technologii, dzięki której 
moŜna te potrzeby zaspokoić). 
 

II. Planowanie wdroŜenia innowacjiPlanowanie wdroŜenia innowacjiPlanowanie wdroŜenia innowacjiPlanowanie wdroŜenia innowacji (m.in.: 
selekcja i wybór technologii, negocjacje 
związane z zakupem technologii, zlecenie 
przygotowania innowacji, przygotowanie 
planu wdroŜenia technologii). 
 

III. WdroŜenie innowacjiWdroŜenie innowacjiWdroŜenie innowacjiWdroŜenie innowacji (m.in.: model 
wdroŜenia, zmiany organizacji i procesów, 
finansowanie wdroŜenia). 
 

IV. Monitoring iMonitoring iMonitoring iMonitoring i    modyfikacja inno-modyfikacja inno-modyfikacja inno-modyfikacja inno-
wacjiwacjiwacjiwacji (m.in.: monitoring produkcji, 
monitoring sprzedaŜy, badanie 
opinii klientów, wprowadzanie 
zmian organizacyjnych, proceso-
wych lub marketingowych, modyfi-
kacja produktu usługi). 
 

Źródło:  artykuły pt.: „Identyfikacja inno-
wacji”, „Ocena innowacji” oraz 
„Planowanie wdrożenia innowacji”; autor: 
Tomasz Jarus, właściciel NewConcept; 
Pełna wersja artykułów jest dostępna na 
Portalu Innowacje [http://www/pi.gov.pl] 

BB ■ 

    
Zrozumieć czym są innowacjeZrozumieć czym są innowacjeZrozumieć czym są innowacjeZrozumieć czym są innowacje    

    

Nowy obowiązek firm farmaceutycznych Nowy obowiązek firm farmaceutycznych Nowy obowiązek firm farmaceutycznych Nowy obowiązek firm farmaceutycznych ———— więcej informacji o lekach na receptę więcej informacji o lekach na receptę więcej informacji o lekach na receptę więcej informacji o lekach na receptę    

Przemysł farmaceutyczny to waŜny sektor 
gospodarki dla krajów Unii Europejskiej. 
Zajmuje piąte miejsce wśród wszystkich 
sektorów produkujących na potrzeby euro-
pejskiego przemysłu przetwórczego. Pol-
ski rynek farmaceutyczny 
naleŜy do najszybciej rozwi-
jających się rynków farma-
ceutycznych w Europie. W 
Polsce działa ponad 350 
firm farmaceutycznych. 

Niestety do grupy  produk-
tów farmaceutycznych do-
stępnych na rynku dołączyła grupa leków 
podrabianych. Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) ocenia, Ŝe co dziesiąty lek 
to podróbka. Podrabiane leki to niezły 
biznes − przewiduje się, iŜ w skali świato-
wej sprzedaŜ w roku 2010 moŜe wzrosnąć 
do 58 mld euro, czyli ponad 90 proc. wię-
cej niŜ w roku 2005. W Polsce w połowie 
pierwszego półrocza 2008 r. celnicy zare-
kwirowali 107 tysięcy opakowań podra-
bianych leków, czyli 170% więcej niŜ w 
ciągu całego roku 2007. Problem jest 
jednak bardziej istotny - co roku w Unii 
Europejskiej umiera prawie 200 tys. osób 
w wyniku uŜywania podrabianych leków. 

Podróbki leków to problem ogólnoświato-
wy. Niemal w kaŜdym zakątku świata 
moŜna natrafić na opakowanie, którego 

wygląd nie budzi podejrzeń, a mimo to 
skład zawartych w nim leków jest niewła-
ściwy, lub, co gorsza, zawiera substancje 
toksyczne. 

W związku z powyŜszym 
Komisja Europejska wystąpi-
ła z wnioskami, które mają 
poprawić funkcjonowanie 
europejskiego rynku farma-
ceutycznego i zapewnić pa-
cjentom dostęp do bezpiecz-
nych i nowoczesnych leków.  

By połoŜyć kres podrabianiu leków, zapro-
ponowano nałoŜenie na pro-
ducentów leków obowiązku 
prowadzenia audytu w fir-
mach dostawców wytwarzają-
cych aktywne składniki wcho-
dzące w skład leków. Audyt 
byłby równieŜ konieczny w 
przypadku sprzedawców hur-
towych. 

Zaproponowano równieŜ udo-
skonalenie unijnego systemu monitorowa-
nia bezpieczeństwa leków. 

Inną propozycją KE jest nałoŜenie na firmy 
farmaceutyczne obowiązku udzielania  
bardziej szczegółowej informacji o lekach 
na receptę.  

Dodatkowo przed lekami podrabianymi i 
niebezpiecznymi mają chronić konsumen-
tów takie środki bezpieczeństwa jak kody 
seryjne i zapieczętowane opakowania, .  

Producentom leków proponuje się rów-
nieŜ moŜliwość zamieszczania w Interne-
cie oraz w publikacjach związanych ze 
zdrowiem informacji o produktach, aby 
konsument mógł porównać skład, stoso-
wania oraz efekty róŜnych dostępnych na 
rynku leków. Informacje te nie mogą jed-
nak mieć charakteru promocyjnego. Wła-
dze krajowe miałyby monitorować infor-
macje, aby zagwarantować, Ŝe publikowa-
ne materiały nie naruszają europejskiego 

zakazu rekla-
mowania le-
ków na recep-
tę. Celem 
zakazu jest 
zapobieganie 
niepotrzebne-
mu uŜyciu 
leków i kontro-
lowanie pozio-

mu ich cen. 

Źródło:  
http://ec.europa.eu/news/business/ 
http://www.bankier.pl 
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 „Europejczycy muszą mieć prawo do Europejczycy muszą mieć prawo do Europejczycy muszą mieć prawo do Europejczycy muszą mieć prawo do 
informacji na temat istniejących leków informacji na temat istniejących leków informacji na temat istniejących leków informacji na temat istniejących leków 
i metod leczenia, bowiem gra toczy się i metod leczenia, bowiem gra toczy się i metod leczenia, bowiem gra toczy się i metod leczenia, bowiem gra toczy się 
tu o najwyższą stawkę, jaką jest ich tu o najwyższą stawkę, jaką jest ich tu o najwyższą stawkę, jaką jest ich tu o najwyższą stawkę, jaką jest ich 
własne zdrowiewłasne zdrowiewłasne zdrowiewłasne zdrowie” - Unijny komisarz do 
spraw przedsiębiorstw i przemysłu 
Günter VerheugenGünter VerheugenGünter VerheugenGünter Verheugen. 
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RYNKI UE RYNKI UE RYNKI UE RYNKI UE ———— ’wyspiarze’  ’wyspiarze’  ’wyspiarze’  ’wyspiarze’ ———— Irlandia i Wielka Brytania Irlandia i Wielka Brytania Irlandia i Wielka Brytania Irlandia i Wielka Brytania    

Najprostszym sposobem zało-
Ŝenia działalności gospodarczej 
w IrlandiiIrlandiiIrlandiiIrlandii jest samozatrudnie-
nie (Sole Proprietorship, Sole 

Trader). Wszelkie formalności są w tym przy-
padku ograniczone do minimum. Przedsię-
biorca odpowiada całym swym majątkiem 
za wszelkie zobowiązania firmy. NaleŜy zare-
jestrować nazwę w CRO (Companies Regi-
stration Office - www.cro.ie). Opłata wynosi 
20Euro drogą elektroniczną, 40Euro osobi-
ście. Aby dokonać rejestracji naleŜy wypełnić 
formularz RBN1 (Registration of Business 
Name). MoŜna moduł ten wypełnić on line. 
Następnie naleŜy zarejestrować firmę w 
Urzędzie Skarbowym wypełniając druk STR 
lub TR1. Formularz ten jest dostępny na 
stronie internetowej www.revenue.ie.  Rozli-
czenie działalności gospodarczej następuje 
w PIT-cie rocznym, a sama procedura zakła-
dania jednoosobowej działalności jest nie-
zwykle prosta. NaleŜy jednak pamiętać, iŜ w 
tej sytuacji przedsiębiorca odpowiada całym 
swoim majątkiem prywatnym za ewentualne 
długi firmy, a podatek płaci się według sta-
wek dla podatków od dochodów osobistych. 
Zasadniczo w Irlandii mamy do czynienia z 
następującymi podatkami: podatek od do-
chodów osobistych (Personal Income Tax -
PIT), podatek od dochodów spółek 
(Corporate Income Tax – CIT), podatek VAT 
(VAT Tax), podatek akcyzowy (Excise / Duty 
Tax). Podstawowe stawki podatków w 2008 
roku: 
W przypadku PIT, w zaleŜności od sytuacji 
podatnika obowiązywał progi podatkowe: 

• osoba samotna nieutrzymująca innych 
osób: płaci 20% podatku do kwoty 35.400, a 
od nadwyŜki 41%, 

• osoba samotnie wychowująca dzieci: 
płaci 20% podatku do kwoty 39.400, a od 
nadwyŜki 41%, 

• małŜeństwo, w którym 1 osoba uzysku-
je dochód: płaci 20% podatku do kwoty 
44.400, a od nadwyŜki 41%, 

• małŜeństwo, w którym oboje uzyskują 
dochód: jak wyŜej (moŜliwość podniesienia 
pierwszego progu max. 25.000). 
 
Podatek CIT wyniósł 12,5 %. 
 
Stawka podstawowa 
podatku VAT wynio-
sła 21%. Ponadto w 
usługach stosowano 
13,5% VAT, przy 
produkcji zwierząt 
hodowlanych – 
4,3%, a na Ŝywność 
– 0 %. 

Podobnie 
w Wielkiej Wielkiej Wielkiej Wielkiej 
B r y t a n i i B r y t a n i i B r y t a n i i B r y t a n i i 
i s t n i e j e 
moŜliwość 

załoŜenia jednoosobowej firmy. Działalność 
taką moŜna załoŜyć na podstawie przepisów 
o "samozatrudnieniu" (selfemployment). 
Przed rejestracją samozatrudnienia naleŜy 
uzyskać numer ubezpieczenia społecznego 

National Insurance Number. Aby uzyskać 
numer naleŜy zgłosić się na rozmowę do 
lokalnego oddziału Ministerstwa Pracy i 
Emerytur - Department for Work and Pen-
sions. Takimi oddziałami są Social Security 
Offices np. JobCentrePlus (adresy lokalnych 
Social Security Offices są dostępne na stro-
nie internetowej, pod adresem: http://
www.dwp.gov.uk/localoffice/index.asp). 
Więcej informacji na temat National Insuran-
ce Numer moŜna uzyskać na stronie HM 
Revenue and Customs pod adresem: http://
www.hmrc.gov.uk/nic/ynino.htm 
Samozatrudnienie naleŜy zarejestrować w 
brytyjskim Urzędzie Skarbowym HM Revenu-
e and Customs.  

Osoby samozatrudnione są 
objęte podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych oraz są zo-
bowiązane do odprowadzania 
składek na ubezpieczenie spo-
łeczne (National Insurance). 
Rozliczenie podatku oraz odpro-
wadzanie składek jest obowiąz-
kiem osoby samozatrudnionej.  
W Wielkiej Brytanii, wszyscy 
płatnicy składek podzieleni są 
na sześć grup ustalonych przez 
brytyjski Urząd Skarbowy 
(Inland Revenue). Osoby samo-
zatrudnione kwalifikują się, w 

zaleŜności od wysokości rocznych dochodów 
netto, do jednej lub dwóch spośród tych 
sześciu grup.  
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Szukaj informacji:Szukaj informacji:Szukaj informacji:Szukaj informacji:    
 
IRLANDIA 
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji 
4 the Vicarage, St. John's Road  
Dublin 4, Irlandia 
tel.:+353 1 269 13 70, faks: +353 1 269 76 62 
e-mail: radca@dublin.polishembassy.ie 
http://dublin.trade.gov.pl 
 
WIELKA BRYTANIA 
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji 
15 Devonshire Street 
Londyn W1G 7AP, Wielka Brytania 
tel.:(+44) 20 7580 5481, faks: (+44) 20 7323 0195 
e-mail: weh@polishemb-trade.co.uk 
http://london.trade.gov.pl 

 

Europejska Spółka PrywatnaEuropejska Spółka PrywatnaEuropejska Spółka PrywatnaEuropejska Spółka Prywatna    

Jednym z najwaŜniej-Jednym z najwaŜniej-Jednym z najwaŜniej-Jednym z najwaŜniej-
szych elementów szych elementów szych elementów szych elementów 
ogłoszonego 25 ogłoszonego 25 ogłoszonego 25 ogłoszonego 25 
czerwca br. Small czerwca br. Small czerwca br. Small czerwca br. Small 
Business Act jest pro-Business Act jest pro-Business Act jest pro-Business Act jest pro-
pozycja powołania pozycja powołania pozycja powołania pozycja powołania 
nowej formy legisla-nowej formy legisla-nowej formy legisla-nowej formy legisla-
cyjnej: Europejskiej cyjnej: Europejskiej cyjnej: Europejskiej cyjnej: Europejskiej 
Spółki Prywatnej. Spółki Prywatnej. Spółki Prywatnej. Spółki Prywatnej.     
    
Jedną z podstawo-
wych zasad funkcjo-

nowania rynku wewnętrznego UE jest 
swoboda przedsiębiorczości – czyli moŜli-
wość prowadzenia działalności gospodar-
czej w dowolnym kraju Unii Europejskiej. 
Dotyczy to zarówno zakładania nowych 
firm jak i tworzeniu firm podległych, czyli 
filii, agencji, oddziałów oraz spółek córek.  
    

Wynikająca z Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską (TWE) swoboda 
przedsiębiorczości – dotyczy zarówno 
osób fizycznych, jak równieŜ osób praw-
nych. Przedsiębiorcy z krajów UE mogą 
zawiązywać podlegające regulacjom 
prawnym ustawodawstwa wspólnotowego 
oraz krajowego spółki ponadnarodowe, do 
których zaliczamy: 

� Spółdzielnię Europejską,  

� Europejską Spółkę Akcyjną, 

� Europejską Spółkę Prywatną 
(EPC), 

� Europejskie Zgrupowanie Intere-
sów Gospodarczych (EZIG). 

 

Statut nowej formy prawnej prowadzenia 
działalności gospodarczej ma na celu 
ułatwienie prowadzenia działalności trans-
granicznej firmom małym i średnim. W 
odróŜnieniu od spółek ponadnarodowych, 
w stosunku do statutu europejskiej spółki 
prywatnej obszary uregulowane w tym 
rozporządzeniu powinny zostać wyłączone 
z zakresu stosowania prawa państw człon-
kowskich. W rezolucji Parlamentu Euro-
pejskiego czytamy, iŜ statut europejskiej 
spółki prywatnej: „powinien tak jak to 
tylko moŜliwe opierać się na przepisach 
prawa wspólnotowego oraz zrezygnować z 
odniesień do prawa krajowego, stanowiąc 
tym samym jednolitą i zamkniętą całość”.  
Trudno ostatecznie wnioskować jak wyglą-
dać będzie europejska spółka prywatna, 
wiemy natomiast jak chcieliby widzieć ją 
parlamentarzyści. Załącznik do rezolucji 
(Szczegółowe zalecenia dotyczące treści 
wnioskowanego projektu) zawiera wykaz 
postulowanych zaleceń Parlamentu Euro-
pejskiego w sprawie wyglądu statutu no-
wej formy prawnej. 
Zalecenia Parlamentu Europejskiego doty-
czą m.in. moŜliwości załoŜenia europej-

skiej spółki prywatnej ex nihilo – na pod-
stawie istniejącej spółki, w wyniku połą-
czenia spółek lub w ramach wspólnej filii. 
Parlament Europejski jest teŜ zdania, Ŝe w 
przypadku niewypłacalności europejskiej 
spółki prywatnej jej zarząd musi być zobo-
wiązany do wnioskowania, bez niepotrzeb-
nej zwłoki, o wszczęcie postępowania 
upadłościowego; w przypadku niewywią-
zania się z tego obowiązku wobec wierzy-
cieli, którzy doznają w ten sposób szkody, 
zarząd ponosi bezpośrednią i solidarną 
odpowiedzialność. Ponadto w odniesieniu 
do rozwiązania, likwidacji, niewypłacalno-
ści lub wstrzymania wypłat europejska 
spółka prywatna powinna podlegać prze-
pisom dotyczącym spółek, które stanowią 
ich odpowiedniki w kaŜdym państwie 
członkowskim zgodnie z niniejszym rozpo-
rządzeniem (w odniesieniu do niewypła-
calności naleŜy stosować przepisy obowią-
zujące w miejscu siedziby spółki).  
    
Źródło:Źródło:Źródło:Źródło:        
Rezolucja Parlamentu Europejskiego za-
wierający zalecenia dla Komisji w sprawie 
statutu europejskiej spółki prywatnej 20-
06/2013(INI). 
http://www.europarl.europa.eu  
http://www.bankier.pl        
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Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego buduje pomosty łączące dwa światy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego buduje pomosty łączące dwa światy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego buduje pomosty łączące dwa światy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego buduje pomosty łączące dwa światy ———— nauki i biznesu nauki i biznesu nauki i biznesu nauki i biznesu    

 
Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 
dysponuje środkami na wspieranie 
współpracy pomiędzy sektorem nauki i 
gospodarki. Środki są 
dostępne w ramach dwóch 
programów: 
� "Kreator innowacyjności - 

Wsparcie innowacyjnej 
przedsiębiorczości akade-
mickiej" 

� „PATENT PLUS – Wspar-
cie patentowania wyna-
lazków” 

    
Kreator innowacyjnościKreator innowacyjnościKreator innowacyjnościKreator innowacyjności wspiera inicjatywy 
studentów i pracowników uczelni w zakre-
sie podejmowania  innowacyjnych przed-
sięwzięć i promocji przedsiębiorczości. 
Program ma zachęcać do podnoszenia 
kwalifikacji kadr akademickich w zakresie 
przedsiębiorczości, zarządzania własno-
ścią intelektualną oraz komercjalizacji 
wyników prac badawczo-rozwojowych. Ma 
pomagać w tworzeniu warunków do ko-
mercjalizacji wyników prac badawczych 
na uczelniach, a takŜe w tworzeniu i rozwi-
janiu jednostek organizacyjnych działają-
cych na rzecz transferu technologii. Wy-
pracowanie standardów komunikacji po-
między sferą badawczą a przedsiębior-
stwami jest kluczowym zadaniem Progra-
mu. 
    
W programie mogą uczestniczyć: 
▪ uczelnie;  
▪ akademickie inkubatory przedsiębior-

czości;  
▪ centra transferu technologii;  
▪ jednostki naukowe;  
▪ parki technologiczne;  
▪ konsorcja badawczo-rozwojowe;  
▪ podmioty działające na rzecz nauki. 
 
W ramach Programu są finansowane 
następujące rodzaje zadań: 

− tworzenie i wdraŜanie uczelnianych 
systemów komercjalizacji nowocze-
snych technologii;  

− przygotowanie i wdroŜenie procedur 
zarządzania własnością intelektualną 
w uczelniach;  

− tworzenie i obsługa baz danych zawie-
rających informacje o wynikach badań 
naukowych  

− zakup usług doradczych i szkolenio-
wych - z zakresie zadań, o których mo-
wa w pkt 1 i 2 lub świadczenie usług 
doradczych i szkoleniowych - z zakresu 
zadań, o których mowa w pkt 1 i 2, 
przez podmioty wymienione w §2  

− udział w wystawach i targach dotyczą-
cych współpracy jednostek naukowych 
z przedsiębiorstwami   

− działalność informacyjno - promocyjna - 
polegająca na prowadzeniu działań 
edukacyjnych dotyczących komercjali-
zacji wiedzy, transferu technologii, 
przedsiębiorczości, wśród studentów i 

kadry naukowej;  

− zakup sprzętu i wyposaŜenia na potrze-
by realizacji zadań określonych w pkt 
1-6 

    
Maksymalna kwota dofinan-
sowania z budŜetu państwa 
moŜe wynosić 90% plano-
wanych kosztów realizacji 
projektu (z zastrzeŜeniem 
przepisów dotyczących po-
mocy publicznej de mini-
mis). 
    

Wnioski  mogą być składane dwa razy w 
roku: do 30 czerwca i 30 listopada. 
 
Podstawą prawną uruchomienia progra-
mu jest Rozporządzenia Ministra i Nauki 
Szkolnictwa Wyższego w sprawie progra-
mu „Kreator innowacyjności - wsparcie 
innowacyjnej przedsiębiorczości akade-
mickiej" z dnia 28 maja 2008 roku (Dz. U. 
2008 nr 98 poz. 639). 
 
Głównym celem programu PATENT PLUS PATENT PLUS PATENT PLUS PATENT PLUS 
jest unowocześnienie procesu transferu 
technologii z jednostek naukowych do 
gospodarki poprzez wsparcie uzyskiwania 
ochrony patentowej wynalazków powsta-
jących w jednostkach naukowych. Pro-
gram w obecnym kształcie zawiera zada-
nia, które pokrywają swoim zasięgiem 
zgłoszenia krajowe, regionalne (w tym 
europejskie), a takŜe procedurę międzyna-
rodową. Ten szeroki zakres współfinanso-
wania zgłoszeń patentowych jest odpowie-
dzią na zapotrzebowanie wprowadzenia 
jak najszerszej ochrony patentowej na 
rodzime wynalazki. Dodatkowym elemen-
tem programu jest podniesienie świado-
mości kadry B+R w zakresie znaczenia 
ochrony własności przemysłowej dla ko-
mercjalizacji nowoczesnych rozwiązań 
oraz ułatwienie jednostkom naukowym 
pozyskiwania w tym celu partnerów bizne-
sowych.  
 
W programie mogą uczestniczyć: 
▪ uczelnie  
▪ akademickie inkubatory przedsiębior-

czości;  
▪ centra transferu technologii;  
▪ jednostki naukowe;  
▪ parki technologiczne;  
▪ konsorcja badawczo-rozwojowe;  
▪ podmioty działające na rzecz nauki;  
▪ centra doskonałości;  
▪ fundacje wspierające transfer technolo-

gii i przedsiębiorczości, posiadające 
siedzibę w RP. 

 
W ramach Programu s finansowane na-
stępujące rodzaje zadań: 

− dofinansowane lub refundowane kosz-
ty niezbędne do przygotowania zgłosze-
nia patentowego w Urzędzie Patento-
wym Rzeczypospolitej Polskiej oraz w 
procedurze Międzynarodowej, procedu-
rach regionalnych lub procedurze krajo-

wej do urzędu patentowego państwa 
innego niŜ Rzeczypospolita Polska, w 
tym równieŜ czynności rzecznika paten-
towego; 

− finansowane zadania związane z uła-
twieniem pozyskiwania partnerów do 
komercjalizacji wynalazków oraz dofi-
nansowanie szkolenia i upowszechnia-
nie wiedzy o ochronie własności prze-
mysłowej. 

  
Maksymalna kwota dofinansowania z 
budŜetu państwa moŜe wynosić 90% pla-
nowanych kosztów realizacji projektu (z 
zastrzeŜeniem przepisów dotyczących 
pomocy publicznej de minimis). 
 
Wnioski  mogą być składane dwa razy w 
roku: do 30 marca i 30 września. 
 
Podstawą prawną uruchomienia progra-
mu jest Rozporządzenia Ministra i Nauki 
Szkolnictwa Wyższego w sprawie progra-
mu „PATENT PLUS - wsparcie patentowa-
nia wynalazków" z dnia 12 sierpnia 2008 
roku (Dz. U. 2008 Nr 156  poz. 971). 
 
Informacje na temat obu programów są 
dostępne w serwisie internetowym 
MNiSZW: 

 
http//www.nauka.gov.pl 

 
Szczegółowych informacji w sprawach obu 
programów udziela MNiSZW, Departa-
ment WdroŜeń i Innowacji; telefon: (022) 
52 92 793, 52 92 603. 

 
Wska zując 
na działania 
M i n i s t r a 
Nauki  i 
Szkolnictwa 
WyŜszego w 
z a k r e s i e  
wspierania 
współpracy 

róŜnych środowisk na rzecz wykorzysty-
wania nauki polskiej przez środowiska 
gospodarcze nie moŜna pominąć inicja-
tywy pod nazwą „PAKIET DLA WIEDZY. PAKIET DLA WIEDZY. PAKIET DLA WIEDZY. PAKIET DLA WIEDZY. 
Koalicja na rzecz nauki XXI wiekuKoalicja na rzecz nauki XXI wiekuKoalicja na rzecz nauki XXI wiekuKoalicja na rzecz nauki XXI wieku”.  
 
Pakt został podpisany w dniu 30 września 
2008 roku przez przedstawicieli nauki, 
sektora gospodarczego i organizacji poza-
rządowych oraz mediów. Intencją minister 
Barbary Kudryckiej jest połączenie ponad 
wszelkimi podziałami jak najwięcej środo-
wisk z korzyścią dla rozwoju nauki tak, 
aby Polska stopniowo przestawała być 
krajem tylko importującym nowe techno-
logie i eksportującym wykwalifikowaną 
kadrę pracowniczą 
 
Źródło: 
http:www.nauka.gov.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    

 
Nowy Portal dotyczący Fundu-
szy Europejskich na lata 200-
7-2013 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
 

* * * 
Serwis internetowy Wydziałów Promocji Handlu 
i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHiI) 

http://www.trade.gov.pl 
 

* * * 
"Market Access Database" - unijna internetowa 
baza danych zawierająca informacje o formal-
nościach, stawkach celnych i ewentualnych 
ograniczeniach przy eksporcie poszczególnych 
towarów do danego kraju 
http://mkaccdb.eu.int 

 

* * * 
Portal EURES (EURopean Employment 
Services) - Europejskich SłuŜb Zatrudnienia 
http://www.eures.praca.gov.pl 

 

* * * 
Portal „Polacy za granicą – Cudzoziemcy w 
Polsce” 
http://www.polacy.gov.pl  

    

Informacja o funduszach dla przedsiębiorców w zasięgu rękiInformacja o funduszach dla przedsiębiorców w zasięgu rękiInformacja o funduszach dla przedsiębiorców w zasięgu rękiInformacja o funduszach dla przedsiębiorców w zasięgu ręki    

Przedsiębiorcy poszukujący informacji na 

temat funduszy europejskich mogą korzystać z 

dostępnych  na terenie całego kraju Punktów 

In f orm acy jny c h  c zy  t eŜ  Punk t ów 

Konsultacyjnych.  

Usługi informacyjne świadczone przez te 

Punkty jest bezpłatna. 

 PUNKTY INFORMACYJNOPUNKTY INFORMACYJNOPUNKTY INFORMACYJNOPUNKTY INFORMACYJNO----KONTAKTOWE  ds. KONTAKTOWE  ds. KONTAKTOWE  ds. KONTAKTOWE  ds. 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2007Województwa Dolnośląskiego na lata 2007Województwa Dolnośląskiego na lata 2007Województwa Dolnośląskiego na lata 2007----

2013201320132013. 

 Adresy Punktów są dostępne w sieci: 

http://dolnyslask.pl/default.aspx?

docId=3566 

PUNKTY KONSULTACYJNE Polskiej Agencji PUNKTY KONSULTACYJNE Polskiej Agencji PUNKTY KONSULTACYJNE Polskiej Agencji PUNKTY KONSULTACYJNE Polskiej Agencji 

Rozwoju PrzedsiębiorczościRozwoju PrzedsiębiorczościRozwoju PrzedsiębiorczościRozwoju Przedsiębiorczości: 

Adresy Punktów są dostępne w sieci: 

h t tp ://www .parp .g ov .p l/ index /

index/268 
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Sukcesy SOLVITu w walce o uznawanie kwalifikacji zawodowychSukcesy SOLVITu w walce o uznawanie kwalifikacji zawodowychSukcesy SOLVITu w walce o uznawanie kwalifikacji zawodowychSukcesy SOLVITu w walce o uznawanie kwalifikacji zawodowych    

 System SOLVIT rozpoczął swą działalność 
w lipcu 2002 roku. Od samego początku 
funkcjonowania systemu, kwestie związa-
ne z uznawaniem kwalifikacji zawodo-
wych pracowników stanowiły istotną część 
spraw rozstrzyganych przez ekspertów 
systemu SOLVIT.  
 

Obecnie, co piąta sprawa zgłaszana          
do systemu dotyczy właśnie uznawania 
kwalifikacji zawodowych. Temat ponow-
nie nabrał ogromnego znaczenia w mo-
mencie otwarcia rynków pracy tzw. „Starej 
Unii” dla pracowników nowych państw 
Unii Europejskiej. Wielokrotnie zdarzało 
się bowiem, iŜ urzędnicy odmawiali prawa 
wykonywania zawodu konkretnym gru-
pom zawodowym uznając, iŜ kwalifikacje 
zawodowe zdobyte w ich ojczystym kraju 
nie są wystarczające. 
 

Przykładowo podejmując prace w Republi-
ce Federalnej Niemiec pamiętać naleŜy,    
iŜ tylko w zakresie pracy rze-
mieślniczej istnieją 94 tzw. 
zawody regulowane – zawo-
dy, których wykonywanie 
uzaleŜnione jest od spełnie-
nia wymagań kwalifikacyj-
nych i warunków określonych 
w odrębnych ustawach, roz-
porządzeniach lub przepi-
sach administracyjnych da-
nego państwa.  
 

Problem nieuznawania kwali-
fikacji zawodowych pewnych 
grup zawodowych wynika z 
faktu, iŜ kaŜde z państw 
członkowskich samodzielnie 
określa listę zawodów regulo-
wanych. Oznacza to, iŜ ten 
sam zawód w jednym pań-
stwie jest zawodem regulowany w drugim 
zaś do jego wykonywania nie potrzeba 
spełniać Ŝadnych dodatkowych wymogów. 
Dlatego teŜ kaŜdorazowo naleŜy upewnić 

się jakie procedury uznania kwalifikacji 
zawodowych przewiduje ustawodawstwo 
tego kraju. 

W zakresie uznawania dyplomów i kwalifi-
kacji zawodowych do wykonywania zawo-
dów regulowanych WE przyjęła tzw. dyrek-
tywy systemu ogólnego oraz dyrektywy 
sektorowe. Dzięki nim wy-
mogi dotyczące kształcenia           
i szkolenia konieczne do 
wykonywania pewnych grup 
zawodów zostały zharmoni-
zowane dla całej UE.   
 

Niestety nadal wielokrotnie 
zdarzało się,    iŜ organy 
administracji publicznej 
nieprawidłowo interpretowa-
ły zapisy prawa wspólnoto-
wego odbierając prawo wykony-
wania zawodu osobą, które po-
winny bez problemu wykonywać swoje 

zawody w pozostałych pań-
stwach UE. Na pomoc osobą, 
którym odmówiono prawa 
wykonywania zawodu zawsze 
wychodził system SOLVIT. 
 

Przykładem niewątpliwego 
sukcesu systemu SOLVIT była 
sprawa obywatela Polski, któ-
ry prowadząc działalność go-
spodarczą w Polsce w zakresie 
usług ogólnobudowlanych, 
chciał świadczyć takie usługi             
w Niemczech. Niemiecka izba 
rzemiosł odmówiła mu reje-
stracji, poniewaŜ zgodnie z § 1 
ust. 1 EU/EWR-Handwerk-
Verordnung (art. 4 ust. 1a) 
dyrektywy 1999/42/EC do 
wydania takiego zaświadcze-
nia wymagane jest udoku-

mentowanie nieprzerwanej, 6 letniej dzia-
łalności w danej dziedzinie jako osoba 
samozatrudniona lub zarządzająca przed-
siębiorstwem, którego to warunku wnio-

skujący nie spełniał. Niemiecka instytucja 
nie uwzględniła pozostałych postanowień 
EU/EWR-Handwerk-Verordnung, zgodnie z 
którymi przedmiotowe zezwolenie powin-
na otrzymać równieŜ osoba, która ukoń-
czyła co najmniej  3-letnie szkolenie       w 
danej dziedzinie oraz przez trzy kolejne 
lata prowadziła w tej dziedzinie działal-

ność gospodarczą. Warunki 
te spełniał wnioskujący. W 
wyniku interwencji SOLVIT 

niemiecka izba 
rzemiosł poinfor-
mowała, Ŝe jeśli 
w n i o s k o d a w c a 
przedstawi odpo-
wiednie zaświad-
czenie o 3-letniej 
działalności i 3-
letnim szkoleniu 
zawodowym, wy-

da mu zezwolenie umoŜliwiające wpis na 
listę rzemiosł. 
    

Źródło: Źródło: Źródło: Źródło:     
http://europa.eu.int/solvit 
www.solvit.gov.pl 
 

Dodatkowe informacje na temat uznawa-Dodatkowe informacje na temat uznawa-Dodatkowe informacje na temat uznawa-Dodatkowe informacje na temat uznawa-
nia kwalifikacji znajdą Państwo na stro-nia kwalifikacji znajdą Państwo na stro-nia kwalifikacji znajdą Państwo na stro-nia kwalifikacji znajdą Państwo na stro-
nach:nach:nach:nach:    
www.buwiwm.pl 
h t tp ://w ww.e uro pa .e u . in t/co mm/
i n t e r n a l _ m a r k e t / q u a l i f i c a t i o n s /
index_en.htm 
http://europa.eu.int/youreurope/nav/pl/
citizens/home.html 
 
Teksty dyrektyw systemu ogólnego i dy-
rektyw sektorowych moŜna znaleźć na 
stronach: 
h t tp ://w ww.e uro pa .e u . in t/co mm/
i n t e r n a l _ m a r k e t / q u a l i f i c a t i o n s /
index_en.htm (wersja angielska) 
http://www.buwiwm.edu.pl/eu/public/pl/
leg_pl/dir_pl/ (wersja polska) 

TP ■ 

Jak skontaktować się z centrum Jak skontaktować się z centrum Jak skontaktować się z centrum Jak skontaktować się z centrum 
SOLVIT  w Polsce ?SOLVIT  w Polsce ?SOLVIT  w Polsce ?SOLVIT  w Polsce ?    

Centrum Koordynacyjne systemu SOLVIT 
w Polsce znajduj się w:  
 

Ministerstwo Gospodarki – Departament 
Spraw Europejskich 
Plac Trzech KrzyŜy 3/5  
00-507 Warszawa 
tel.: +48 (022) 693 53 60  
solvit@mg.gov.pl  
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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. 
 
 

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/    
    

Harmonogram naborów wniosków w 2009 
roku jest dostępny na stronie internetowej 
http://www.poig.gov.pl w folderze Nabór Nabór Nabór Nabór 
wniosków.wniosków.wniosków.wniosków.    

    

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 — I kwartał 200-
2009 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 — I kwartał 
2002009 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 
Planowana data naborów — grudzień  
2008 rok 
 

Działanie 9.2. 
Efektywna dystrybucja energii 
Planowana data naborów — I-II kwartał 
2009 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 
Planowana data naborów — grudzień  
2008 rok 
 

Działanie 9.5. 
Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawial-
nych 
Planowana data naborów — I kwartał   

2009 rok 
 

Działanie 9.6. 
Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł 
odnawialnych 
Planowana data naborów — II kwartał 
2009 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 — I kwartał 
2009 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 — I kwartał 
2009 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    
    

Harmonogram naborów wniosków w 2009 
roku jest dostępny na stronie internetowej 
http://www.pois.gov.pl w folderze Nabór Nabór Nabór Nabór 
wniosków.wniosków.wniosków.wniosków.    

Program OperacyjnyProgram OperacyjnyProgram OperacyjnyProgram Operacyjny    
Kapitał LudzkiKapitał LudzkiKapitał LudzkiKapitał Ludzki    

    

poziom regionalnypoziom regionalnypoziom regionalnypoziom regionalny    
 
 
 
 
 

Działanie 6.2. 
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczo-
ści i samozatrudnienia — nabór trwa do 
końca 2008 roku lub do wyczerpania 
środków. 
 

Działanie 6.3. 
Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia 
poziomu aktywności zawodowej na obsza-
rach wiejskich — nabór trwa do końca 
2008 roku lub do wyczerpania środków. 
 
Działanie 7.3. 
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej inte-
gracji — nabór trwa do końca 2008 roku 
lub do wyczerpania środków. 
 
Poddziałanie 8.2.1. 
Wsparcie dla współpracy sfery nauki i 
przedsiębiorstw — nabór trwa do końca 

2008 roku lub do wyczerpania środków. 
 
Plany Działań na rok 2009 dotyczące 
Priorytetów VI-IX są dostępne na stronie 
internetowej: http://www.pokl.dwup.pl w 
folderze WaŜne dokumenty / Plany Dzia-WaŜne dokumenty / Plany Dzia-WaŜne dokumenty / Plany Dzia-WaŜne dokumenty / Plany Dzia-
łańłańłańłań    
 
Harmonogram naborów wniosków w 
2009 roku na poziomie ogólnopolskim i 
regionalnym jest dostępny na stronie in-
ternetowej http://www.efs.gov.pl w folde-
rze Nabór wniosków.Nabór wniosków.Nabór wniosków.Nabór wniosków.    
    

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.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    

W dniu 15 grudnia br. Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego przyjął Ramowy Plan Realizacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-
2013 w okresie 2009-2011.  
 

Plan zawiera m.in.. informacje o terminach 
naborów wniosków w latach 2009-2011. 
 

Plan jest dostępny na stronie internetowej 
http//www.rpo.dolnyslask.pl w folderze Harmo-Harmo-Harmo-Harmo-
nogramnogramnogramnogram  
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    Z N A J D Ź  P AR T N ER AZ N A J D Ź  P AR T N ER AZ N A J D Ź  P AR T N ER AZ N A J D Ź  P AR T N ER A     
    

DARR/29/03/08DARR/29/03/08DARR/29/03/08DARR/29/03/08    

Czeska firma poszukuje na terenie Polski pro-
ducentów włókien przemysłowych oraz ekolo-
gicznej skóry obiciowej. Język do komunikacji: 
czeski, angielski. 
    

DARR/30/03/08DARR/30/03/08DARR/30/03/08DARR/30/03/08    

Słowacka firma poszukuje na terenie Polski 
producentów poliuretanowych wytłoczków. 
Język do komunikacji: słowacki, czeski, angiel-
ski. 
    

DARR/31/03/08DARR/31/03/08DARR/31/03/08DARR/31/03/08    

Czeska firma poszukuje na terenie Polski pro-
ducentów maszyn montaŜowych produkowa-
nych pod indywidualne zamówienie klienta. 
Język do komunikacji: czeski, angielski.    
    

DARR/32/03/08DARR/32/03/08DARR/32/03/08DARR/32/03/08    

Czeska firma poszukuje na terenie Polski pro-
ducentów wyrobów z tworzyw sztucznych do 
zastosowań w przemyśle medycznym np. do 
produkcji węŜy, naczyń, pojemników, zbiorni-
ków itp. Język do komunikacji: czeski, angiel-
ski. 
    

DARR/33/03/08DARR/33/03/08DARR/33/03/08DARR/33/03/08    

Szwajcarska firma poszukuje na terenie Polski 
firm usługowych świadczących usługi z zakresu: 
obróbka stali nierdzewnej (głównie toczenie 20-
400 mm, ale takŜe frezowanie) zgodnie z aktu-
alnym zapotrzebowaniem klienta. Usługa ma 
być realizowana w Polsce – miejsce dostawy: 
Szwajcaria. Język do komunikacji: niemiecki. 
    

DARR/34/03/08DARR/34/03/08DARR/34/03/08DARR/34/03/08    

Szwajcarska firma zainteresowana importem 
surowego drewna bukowego i klonowego, o 
grubości: 27/40/50 mm i długości: 380 do 
1200 mm, przycięte równolegle, transportowa-
ne na paletach EURO. Oferent powinien posia-
dać certyfikat FSC. Miejsce dostawy produktu: 
Szwajcaria. Język do komunikacji: niemiecki, 
angielski.  
    

DARR/35/03/08DARR/35/03/08DARR/35/03/08DARR/35/03/08    

Fińska firma poszukuje producentów / dostaw-
ców konstrukcji stalowych i elementów obra-
bianych. Miejsce dostawy towaru: Finlandia. 
Język do komunikacji: angielski, fiński. 
    

DARR/36/03/08DARR/36/03/08DARR/36/03/08DARR/36/03/08    

Fińska firma producentów materiałów budow-
lanych, narzędzi ręcznych, artykułów sprzeda-
wanych w marketach budowlanych etc. Firma 
jest zainteresowana reprezentowaniem firm 
polskich, producentów ww. artykułów na rynku 
fińskim. Język do komunikacji: fiński, angielski. 

    

DARR/37/03/08DARR/37/03/08DARR/37/03/08DARR/37/03/08    

Izraelska firma poszukuje dostawców warzyw 
konserwowych (ogórki, groch, pomidory, bakła-
Ŝany, zboŜa itp.). Miejsce dostawy towaru: Izra-
el. Język do komunikacji: angielski.  
    

DARR/38/03/08DARR/38/03/08DARR/38/03/08DARR/38/03/08    

Szwajcarska firma poszukuje producentów / 
dostawców kołnierzy (pawane, gładkie, ślepe, 
gwintowane i inne): materiał: ST 37, według 
zapotrzebowania klienta. Miejsce świadczenia 
usługi: Szwajcaria. Język do komunikacji: nie-
miecki. 
    

DARR/39/03/08DARR/39/03/08DARR/39/03/08DARR/39/03/08    

Syryjska firma poszukuje producentów / do-
stawców fosforany do proszków do prania i 
zmywarek, do chemii gospodarczej (sodium 
tripolyphosphate), ilość: 300 ton. Miejsce do-
stawy towarów: Syria. Język  do komunikacji: 
arabski, angielski. 
 

DARR/41/03/08DARR/41/03/08DARR/41/03/08DARR/41/03/08    

Mołdawska firma poszukuje producentów / 
dostawców słoików i butelek do lekarstw a 
takŜe próbówek laboratoryjnych. Język do ko-
munikacji: angielski. 
 

DARR/42/03/08DARR/42/03/08DARR/42/03/08DARR/42/03/08    

Brytyjska firma poszukuje producentów / do-
stawców stalowych elementów do podnośni-
ków kolejowych (stosowanych do podnoszenia 
lub konserwacji sprzętu w przemyśle kolejo-
wym). Miejsce dostawy produktu: Wielka Bryta-
nia. Język do komunikacji: angielski.    
    

DARR/43/03/08DARR/43/03/08DARR/43/03/08DARR/43/03/08    

Katalońska firma poszukuje producentów / 
dostawców poręczy dla osób niepełnospraw-
nych do łazienek. Miejsce dostawy produktu: 
Barcelona. Język do komunikacji: hiszpański 
(kataloński), angielski. 
    

DARR/44/03/08DARR/44/03/08DARR/44/03/08DARR/44/03/08    

Hiszpańska firma poszukuje firm usługowych z 
Polski świadczących usługi w zakresie obróbki 
metali (obrabiarki, tokarki). Miejsce świadcze-
nia usługi: Polska. Język do komunikacji: hisz-
pański. 
 

DARR/45/03/08DARR/45/03/08DARR/45/03/08DARR/45/03/08    

Szwajcarska firma z branŜy metalowej poszu-
kuje firm usługowych świadczących usługi w 
zakresie wykonywania i montaŜu modułów z 
metalu, tworzyw sztucznych i innych materia-
łów (wg specyfikacji klienta). Język do komuni-
kacji: niemiecki, angielski.    

 

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 SE 67BY 0J24Ref: 08 SE 67BY 0J24Ref: 08 SE 67BY 0J24Ref: 08 SE 67BY 0J24    
 

Szwedzki producent zaworów wodnych 
(kurków) oraz młynków (rozdrabniaczy) 
zlewozmywakowych poszukuje partnerów 
do współpracy. Forma współpracy: produk-
cja na wyłącznej licencji szwedzkiej firmy. 
    

Ref: 08 IE 51S6 0JH3Ref: 08 IE 51S6 0JH3Ref: 08 IE 51S6 0JH3Ref: 08 IE 51S6 0JH3    
    

Irlandzka firma opracowała proces tech-
nologiczny krzemu, proces ten moŜe być 
wykorzystany do budowy półprzewodnika 
Fotodiody lawinowej o nazwie Geiger 
Mode Avalanche Photodiodes – które to 
są o wiele bardziej czułe od tradycyjnych 
fotodiod. Firma szuka doświadczonego 
partnera do współpracy.  
    

Ref: 08 GB 41n8 0IHMRef: 08 GB 41n8 0IHMRef: 08 GB 41n8 0IHMRef: 08 GB 41n8 0IHM    
    

Brytyjska firma – producent wysoko pre-
cyzyjnych sensorów / czujników poszuku-
je partnerów reprezentujących następują-
ce branŜe: przemysł lotniczy, obronny.    

    

Ref: 08 DE 1486 0IFARef: 08 DE 1486 0IFARef: 08 DE 1486 0IFARef: 08 DE 1486 0IFA    
 

Niemiecka firma (MŚP) oferuje nowy re-
wolucyjny stop mosiądzu (bez dodatku 
ołowiu). Stop jest porównywalny w swoich 
właściwościach ze stalą (rozciągliwość i 
wytrzymałość). Współpraca na zasadach 
podwykonawstwa. 
 

Ref: 08 PT 65BN 0J65Ref: 08 PT 65BN 0J65Ref: 08 PT 65BN 0J65Ref: 08 PT 65BN 0J65    
 

Portugalska firma specjalizująca się w 
analizie obrazu opracowała aplikację/ 
oprogramowanie, która ma zastosowanie 
w systemach nadzoru bankowego - anali-
za zapisów video w czasie rzeczywistym. 
 

Ref: 08 PT 65BN 27KFRef: 08 PT 65BN 27KFRef: 08 PT 65BN 27KFRef: 08 PT 65BN 27KF    
  

Portugalska firma internetowa, opracowa-
ła system oparty na grafice 3D oraz obra-
zach panoramicznych — internetowy sys-
tem promocji obiektów turystycznych. 
Firma poszukuje partnera do dalszej ko-
mercjalizacji technologii. 
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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 

Zapraszamy Państwa również do lektury biuletynu polskiej Sieci Enterprise Europe Network dostępnego w naszym biurze 


