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NEWSLETTER STAROPOLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ
W związku z ogłoszonymi naborami projektów inwestycyjnych
firm, Ośrodek Enterprise Europe
Network przy SIPH świadczy bezpłatne usługi doradcze.

Dni Otwarte w Targach Kielce

Elementy usługi:
– analiza zarządzania innowacjami
w firmie z wykorzystaniem międzynarodowej metody benchmarkingowej zgodnej
z Europejskimi standardami zarządzania
innowacjami CEN TS 16555:1 (2013);
– raport innowacyjności przedsiębiorstwa z oceny w języku polskim lub angielskim obejmujący szczegółową analizę
porównawczą z firmami z branży;
– doradztwo w zakresie rozwoju firmy:

Bezpłatne usługi doradcze
dotyczące aktualnych
naborów wniosków
w ramach programów
unijnych
• dostępne możliwości pozyskania finansowania innowacji- aktualne informacje dotyczące zewnętrznych źródeł finansowania
ze środków unijnych, konkursów
• synteza raportu z analizy zarządzania
innowacjami, wraz z propozycją działań
usprawniających procesy zarządzania
innowacjami;
– doradztwo w zakresie internacjonalizacji – wyszukiwanie partnerów zagranicznych, promocja oferty firmy, dostępne targi
zagraniczne, spotkania kooperacyjne.
Firma uzyskuje:
– raport z analizy w języku polskim lub
angielskim, który może pomóc firmie podczas ubiegania się o finansowanie w programach krajowych lub międzynarodowych;
– plan działań – najważniejsze wnioski
z Raportu wraz z propozycją działań oraz
aktualną informacją na temat dostępnych
źródeł finansowania;
– wsparcie w procesie internacjonalizacji – wyszukiwanie partnerów, przygotowanie oferty zagranicznej.
Więcej informacji: Sylwia Zieja tel.
41 368 02 78, e-mail: s_zieja@siph.com.pl

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w 2016 roku

W ramach obchodów 25-lecia Międzynarodowego Salonu Przemysłu
Obronnego, wystawa zostanie
wydłużona o dwa dni. Specjalnie
dla miłośników militariów i obronności Targi Kielce zorganizowały
Dni Otwarte.
Od 9 do 10 września Wystawa Sił
Zbrojnych w Hali A i B oraz na terenie
zewnętrznym będzie bezpłatnie otwarta
dla publiczności. W tym czasie dostępna
będzie nie tylko ekspozycja, ale również
odbędą się pokazy wojska i policji.
09.09.2017 / sobota
Godziny otwarcia: 10.00 - 17.00
10.09.2017 / niedziela
Godziny otwarcia: 10.00 - 15.00
Tegoroczna, 25. edycja MSPO trwa od
5 września i zbierze w jednym miejscu sprzęt
i uzbrojenie oferowane przez ponad 550 ﬁrm
z 27 krajów świata. Strategicznym partnerem targów jest Polska Grupa Zbrojeniowa,
która zaplanowała premierową prezentację
najnowszego wozu bojowego. Nie będzie to
z pewnością jedyne tego typu wydarzenie
podczas jubileuszowej edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.

Ale XXV MSPO to nie tylko przemysł, ale
również silna obecność sił zbrojnych, które
na swojej ekspozycji zaprezentują szeroką
gamę sprzętu i uzbrojenia. Poczynając od
broni osobistej i wyposażenia, aż po KTO
Rosomak, czołgi Leopard 2 czy najnowsze
systemy artyleryjskie. Swój debiut będą też
miały Wojska Obrony Terytorialnej, które
zaprezentują się na wydzielonej przestrzeni.
Natomiast historii sił zbrojnych poświęcona
będzie ekspozycja pod hasłem „Tysiąclecie
Oręża Polskiego”.
Równocześnie z XXV MSPO, którego
tematem są siły zbrojne, odbywają się
XXIII Targi Logistyka, które poświęcone
są służbom mundurowym i ratowniczym.
W ramach obu imprez nie zabraknie
pokazów, konferencji, seminariów, jak
również kluczowych dla przemysłu i sił
zbrojnych spotkań.
Tradycyjnym podsumowaniem MSPO
będzie przyznanie Nagród DEFENDER
oraz Nagrody Prezydenta RP i Nagrody
Specjalnej Ministerstwa Obrony Narodowej. Uroczystość ma uświetnić swoją
obecnością prezydent RP Andrzej Duda,
który objął w bieżącym roku honorowy
patronat nad kieleckimi imprezami.
Żródło: www.targikielce.pl
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Wsparcie inwestycji z RPO
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs na składanie
wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
w ramach Działania 2.5 Wsparcie
inwestycyjne sektora MŚP.
Wsparcie kierowane będzie dla projektów
charakteryzujących się wysokim poziomem
innowacyjności oraz zakładających znaczący wzrost zatrudnienia. Udzielane będzie
w ramach pomocy de minimis. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi
75% wartości kosztów kwalifikowalnych.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100.000,00 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi
750.000,00 zł.

Wspierane będą wyłącznie projekty:
a) dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przetwórstwem przemysłowym, wpisującej się w zakres kodów
PKD 2007 Sekcji C – Przetwórstwo przemysłowe – działy od 10 do 32 włącznie;
b) dotyczące prowadzenia działalności
gospodarczej związanej z zakwaterowaniem,
wpisującej się w kod PKD 2007 Sekcji I,
Dział 55, Grupa 55.10 – wyłącznie dla OSI:
Obszar turystyczny Gór Świętokrzyskich
i Obszar uzdrowiskowy.
Nabór wniosków będzie odbywał się od
29.09.2017 do 31.10.2017 r. Jest to ostatni
konkurs przewidziany w ramach Działania
2.5 RPOWŚ na lata 2014-2020.
Szczegóły oraz dokumentacja konkursowa:
https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.
pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1474-ogloszenie-konkursu-nr-rpsw-02-05-00-iz-00-26-154-17

ZPUE w służbie elektromobilności
ZPUE S.A. podpisała list intencyjny
z firmą Ekoenergetyka-Polska.
Jest w nim mowa m.in. o wspólnym
uczestnictwie w projektach wdrażania
infrastruktury ładowania dla autobusów
elektrycznych i podejmowaniu działań badawczo-rozwojowych.
Rynek autobusów elektrycznych rozwija
się dynamicznie i wymaga kompleksowego
podejścia do infrastruktury ładowania. W lutym tego roku 40 polskich miast zobowiązało
się do kupna w sumie 780 autobusów elektrycznych w ciągu kilku najbliższych lat.

– W ZPUE stawiamy na innowacyjność,
dlatego jako partnera w branży elektromobilności wybraliśmy Ekoenergetykę-Polska.
Firma ta tworzy nowatorskie rozwiązania,
które wychodzą na przeciw potrzebom
operatorów transportu elektrycznego,
a nierzadko wyprzedzają je. Łącząc siły we
wdrażaniu infrastruktury będziemy oferować operatorom transportu publicznego nie
tylko kompleksową obsługę, ale również
nowatorskie rozwiązania najwyższej jakości – mówi Andrzej Grzybek, wiceprezes,
ZPUE S.A.
Zródło: www.zpue.pl

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
w ramach Świętokrzyskiego Klubu Eksportera
zaprasza regionalnych przedsiębiorców na 2-dniowe szkolenie:

„Zarządzanie
Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach międzynarodowych”
19 – 20 września 2017 r. godz. 09.00-16.00
Willa Hueta, ul. J. Słowackiego 25, Kielce
Szkolenie adresowane jest do eksporterów i importerów oraz tych przedsiębiorstw, które
posługują się zagranicznymi walutami w obrotach handlowych, a poprowadzi je
Jacek Maliszewski – ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem w rynku walutowym,
główny ekonomista DMK, biegły NIK i doradca wielu giełdowych firm w sprawach obrotu
walutowego. Prowadzący podzieli się swoim doświadczeniem z rynku walutowego,
widzianego oczyma polskich przedsiębiorców i omówi efektywne zabezpieczenia ryzyka
kursowego, podając również wiele cennych przykładów ich zastosowania w praktyce.
Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 12 września br. na adres
e-mail: een@siph.com.pl lub fax 413680278.
Program i formularz zgłoszeniowy na stronie http://een.siph.com.pl/
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Przedsiębiorczość świętokrzyska

O SIPH w „Rzeczpospolitej”
Miło nam poinformować, że w dzienniku „Rzeczpospolita” z 28 sierpnia 2017 r.
ukazała się rozmowa z prezydentem SIPH
Cezarym Tkaczykiem pt. „Wykorzystaliśmy wielką szansę” – wersja elektroniczna
http://www.rp.pl/Zycie-Ziemi-Swietokrzyskiej/308279925-Wykorzystalismy-wielkaszanse.html#ap-1

Oferty firm
członkowskich
SEKA S.A. – Szkolenia
SEKA Oddział Kielce oferuje szkolenia:
• Okresowe bhp dla pracowników służby
bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby – 11.09.2017
i 18.09.2017
• Dla osób zajmujących się eksploatacją
i dozorem urządzeń elektroenergetycznych
– G1 – 18.09.2017
• Okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
– 20.09.2017
• Okresowe bhp dla pracodawców oraz
innych osób kierujących pracownikami
– 21.09.2017
• Okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których
mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia
– 21.09.2017
• Okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych – 21.09.2017
• MS Excel – poziom średniozaawansowany – 25.09.2017-29.08.2017
• Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia – 29.09.2017
SEKA S.A. O/Kielce ul. Św. Leonarda 1
tel. 41 230 98 50, 503 091 045

Nowość Zubixu
Nowy program Ewidencja Akcyzowa Energii
i Gazu (EwA) wspomaga prowadzenie ewidencji energii elektrycznej i wyrobów gazowych
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju
i Finansów z 21 grudnia 2016 r. w sprawie
ewidencji i innych dokumentacji dotyczących
wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

Wrzesień w Targach Kielce
5-8 IX 2017
• XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu
Obronnego MSPO
• XXIII Międzynarodowe Targi Logistyczne LOGISTYKA
21-23 IX 2017
• VIII Międzynarodowe Targi Rowerowe
KIELCE BIKE-EXPO
29 IX-1 X 2017
• III Festiwal SABAT FICTION FEST

Regionalna Izba Gospodarcza
w Katowicach domaga się
uwolnienia biznesu!
Ruszyła rejestracja uczestników VII
Europejskiego Kongresu Małych
i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach!
W październiku (18-20) po raz siódmy
przedstawiciele nauki, biznesu i samorządu
spotkają się w stolicy Śląska podczas największego w Europie wydarzenia poświęconego firmom sektora MŚP. Trzydniowy
cykl debat, spotkań, warsztatów i wydarzeń
towarzyszących jak co roku przyciąga do
Katowic tysiące gości z całej Polski, Europy
i z dalszych zakątków świata.
Udział w Kongresie jest bezpłatny,
a wszystko, co należy zrobić, aby zagwarantować sobie miejsce, to kliknąć w TEN LINK
i wypełnić formularz, zaznaczając sesje i warsztaty, w których chce się uczestniczyć.
Tegoroczne wyzwanie: uwolnić biznes!
Stałe motto wydarzenia to Nauka – Biznes
– Samorząd RAZEM DLA GOSPODARKI.
Siódma edycja Kongresu będzie prowadzona
pod hasłem przewodnim „Uwolnić biznes!”,
które stanowi wielopłaszczyznowy postulat
przedsiębiorców, wyrażający gotowość do
zmiany prawa, postaw przedsiębiorczości,
otwarcia się na nowe technologie oraz ekspansję zagraniczną.
– Uwolnienie biznesu to także weryfikacja
stanu prawnego dla biznesu i samego otoczenia biznesu – mówi Tadeusz Donocik, Prezes
Regionalnej Izby w Katowicach, organizator
Kongresu. – To również samoocena biznesu w celu zwiększenia wydajności pracy,
produkcji oraz poszerzenia współpracy
międzynarodowej w globalizującym się
świecie. Europejski Kongres MŚP to miejsce
dla wszystkich, którzy chcą realnie działać
na rzecz rozwoju własnej firmy i całej gospodarki. To również sposobność do otwarcia
dyskusji na temat Konstytucji dla Biznesu
i jej konsekwencji dla przedsiębiorców.
Sesje panelowe i warsztaty obejmą 10
bloków tematycznych. Przedsiębiorcy, naukowcy i samorządowcy rozmawiać będą
m.in. o innowacyjności w zarządzaniu,
prawie i podatkach, rynku pracy i edukacji
czy finansowaniu MŚP. Czym jest RODO
i jak wpłynie na polskie firmy? Jak budować
solidny zespół pracowników? Dla kogo
są turkusowe organizacje? To tylko kilka
pytań, na które eksperci postarają się odpowiedzieć w trakcie Kongresu. W programie
nie zabraknie również zagadnień z zakresu
marketingu, firm rodzinnych, czasu wolnego
i automotive.

Newsletter Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

W ramach Kongresu odbędzie się także
Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego
z udziałem Rady KIG, Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów oraz Posiedzenie
Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji
Samorządowych, ale to nie wszystko co
czeka to środowisko.
Sesje panelowe zostały poświęcone m.in.
przedsiębiorczości na terenach wiejskich, cyberbezpieczeństwu w miastach, elektryfikacji
transportu publicznego i nowoczesnym technologiom wspierającym zarządzanie miastem.
Z kolei samorządy, które w sposób szczególny
wspierają rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, uhonorowane zostaną nagrodami
„Samorząd, który wspiera MŚP”.
MŚP na świecie
Ważnym punktem programu są spotkania
dotyczące współpracy międzynarodowej.
W tym roku uczestnicy i zaproszeni goście
będą rozmawiać o roli Polski w budowaniu
Nowego Jedwabnego Szlaku, a także o tym,
jak europejskie MŚP będą mogły wykorzystać ten projekt. Uczelnie wyższe, instytuty
naukowe i technoparki będą mogły porozmawiać o możliwości współpracy ze Stanami
Zjednoczonymi, a w ramach business mixera
odbędzie się spotkanie z przedsiębiorcami
Stanu Nevada. Kongres będzie także okazją
do nawiązania relacji biznesowych z firmami
z Ukrainy, Białorusi, Niemiec i Belgii.
Dlaczego 18-20 października należy
odwiedzić Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach?
Europejski Kongres MŚP to solidna dawka
wiedzy praktycznej, opartej o najnowsze
trendy w gospodarce, prawie i marketingu
w wymiarze krajowym, europejskim i światowym. W ramach spotkań będzie można
zapoznać się ze zmianami, jakie zachodzą
i jakie są zapowiedziane przez najnowsze
ustawy i rozporządzenia.
Kongresowi, jak co roku towarzyszy szereg
wydarzeń, takich jak Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, konferencja Innovations in Biomedical Engineering
czy Śląski Dzień Budowlanych.
Już dziś, planując obecność na Kongresie,
warto zwrócić uwagę na trzydniowe Targi
Usług i Produktów dla MŚP BIZNES EXPO,
podczas których odbędą się spotkania
B2B, prezentacje, panele, warsztaty i inne
atrakcje gromadzące podmioty związane
z biznesem.
http://ekmsp.eu/pl/program/programkongresu/
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Świętokrzyskie w lipcu 2017
• W lipcu 2017 r. utrzymało się wysokie
tempo wzrostu przeciętnego zatrudnienia,
a jego skala ponad dwukrotnie przewyższała ubiegłoroczną (o 5,6%).
• Według stanu na 31 VII 2017 r. stopa
bezrobocia ukształtowała się, podobnie
jak przed miesiącem, na poziomie 9,1%,
wobec 11,1% przed rokiem.
• W lipcu br. wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze
przedsiębiorstw w skali roku był nieco
wolniejszy niż przed miesiącem, jednak
skala wzrostu płac było wyraźnie wyższa
niż przed rokiem (o 8,1% wobec 2,2% rok
wcześniej).
• Poziom cen większości detalicznych
artykułów żywnościowych podniósł się
w skali roku. Podrożała część produktów
zbożowych i mlecznych, oraz wszystkie
tłuszczowe. Utrzymała się podwyżka cen
nieprzerobionych produktów mięsnych,
rosła ponadto cena prawie wszystkich
wędlin. Potaniały lub nieznacznie zdrożały
natomiast podstawowe warzywa. Ponownie odnotowano poprawę relacji cen paliw,
a na stałym, niskim poziomie pozostała
zwyżka wydatków na usługi wynikające
z użytkowania mieszkania. W stosunku do
ub. roku nie zmieniły się opłaty związane
ze zdrowiem.
• W lipcu br. znacznemu zdynamizowaniu uległ wzrost produkcji sprzedanej
przemysłu. Sprzedaż przekroczyła poziom
sprzed roku o 18,0%.
• Drugi miesiąc z rzędu rosła produkcja
budowlano-montażowa w ujęciu rocznym. W lipcu 2017 r. ukształtowała się na
poziomie o 25,5% większym niż w roku
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poprzednim. Skala wzrostu była najwyższa
w 2017 r.
• Według wstępnych danych, w badanym
miesiącu przekazano do użytkowania
o 11,1% mniej mieszkań niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku,
zwiększyła się natomiast liczba mieszkań,
których budowę rozpoczęto (o 18,7%) oraz
liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia lub dokona-no zgłoszenia
z projektem budowlanym (o 112,6%).
• W lipcu br. sprzedaż detaliczna zwiększyła się w skali roku o 7,7% (przed rokiem odnotowano wzrost o 1,3%). Z kolei
sprzedaż hurtowa była o 5,1% niższa niż
osiągnięta w lipcu 2016 r., wobec ubiegłorocznego spadku na poziomie 8,3%.
• Po głębokim spadku w roku poprzednim w I półroczu 2017 r. odnotowano
wzrost nakładów inwestycyjnych poniesionych przez przedsiębiorstwa mające
siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego. Ich wartość była o 19,3%
wyższa niż w analogicznym okresie ub.
roku.
• Wyniki finansowe przedsiębiorstw
w I półroczu 2017 r. były słabsze od
uzyskanych przed rokiem. Przychody
rosły wolniej niż koszty ich uzyskania.
Pogorszeniu uległy podstawowe wskaźniki ekonomiczne, tj. rentowność, poziom
kosztów i płynność. Ponadto mniej firm
wykazało zysk netto.
Pełny Komunikat Urzędu Statystycznego w Kielcach o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego
w lipcu 2017 roku znajduje się na stronie
http://kielce.stat.gov.pl/

Uprzejmie informujemy, że Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jako Operator Podmiotowego
Systemu Finansowania (PSF)
wyłoniony przez Wojewódzki Urząd
Pracy w Kielcach ogłosiła w trybie
ciągłym nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych
dla przedsiębiorstw z sektora MŚP
z terenu miast: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, SkarżyskoKamienna.
Usługa rozwojowa ma na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy,
umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i pracowników
firm. Dofinansowanie w wysokości
do 80% można uzyskać na refundację
kosztów usług rozwojowych (szkolenia i doradztwo) zarejestrowanych
w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.
Dofinansowanie dla pojedynczej usługi
rozwojowej dla jednego pracownika nie
może przekroczyć 6000 zł oraz 60 000
zł dla przedsiębiorstwa na cały okres
realizacji projektu.

Nabór wniosków
o dofinansowanie usług
rozwojowych z BUR
Szczegółowe informacje dotyczące zasad dofinansowania: www.siph.com.pl
Przyjmowanie wniosków:
Punkt Obsługi Przedsiębiorców (POP)
– Starachowice 27-200, ul. Radomska 29
(budynek ZDZ przy wjeździe na teren
SSE „Starachowice”),
telefon +48 500 053 742,
e-mail: star.bur@siph.com.pl
Dodatkowe informacje: Biuro Projektu SIPH ul. Sienkiewicza 53, 25-002
Kielce, tel. 41 368 02 78 bp.bur@siph.
com.pl
Jednocześnie zwracamy uwagę, że
Operatorem Podmiotowego Systemu
Finansowania (PSF) dla pozostałych
przedsiębiorstw z sektora MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego
z wyłączeniem miast: Starachowice,
Ostrowiec Świętokrzyski, SkarżyskoKamienna jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii
w Kielcach w partnerstwie z Ośrodkiem
Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, więcej informacji: BIZNES
ADAPTER: http://www.it.kielce.pl/ oraz
http://opiwpr.org.pl
Przedsiębiorczość świętokrzyska

Współpraca międzynarodowa
Przedstawiamy aktualne oferty współpracy firm zagranicznych. W przypadku
zainteresowania wybraną ofertą prosimy o kontakt z Ośrodkiem Enterprise
Europe Network – tel. 41 368 02 78, lub e-mail s_zieja@siph.com.pl. Uzyskanie danych kontaktowych ofert jest bezpłatne, wystarczy podać numeru
oferty (np. BRCZ20170302001).
BRBG20170613001 Bułgarska firma, specjalizująca się w usługach instalacji inteligentnych
i bezprzewodowych urządzeń do domu, poszukuje nowych dostawców urządzeń peryferyjnych
Z-Wave i sterowników. Oferowany rodzaj współpracy to umowa dystrybucyjna lub umowa
o podwykonawstwo.
BRCN20170614001 Chińska firma specjalizuje
się w dystrybucji europejskich zaawansowanych
produktów rolniczych na rynku krajowym. Zgodnie
ze strategią rozwoju firmy, jest ona zainteresowana
importem produktów w celu zwiększenia oferty
katalogowej. Europejskie produkty powinny być
innowacyjne i zaawansowane technologicznie.
Oferowany rodzaj współpracy to umowa dystrybucyjna.
BRCN20170705001 Chińska firma specjalizuje
się w produkcji i montażu części do samolotów.
Potrzebuje większej ilości sprzętu, żeby sprostać
zamówieniom. Poszukiwany sprzęt to: maszyny
do obróbki metalu, urządzenie do obróbki cieplnej
i trzy współrzędnościowe maszyny pomiarowe. Firma jest zainteresowana współpracą z potencjalnym
partnerem, w oparciu o umowę nabycia.
BRDE20170614001 Niemiecki start-up poszukuje producenta worków jutowych, z którym
podpisze umowę produkcyjną.
BRES20170626001 Hiszpański dystrybutor
z branży opieki medycznej, specjalizujący się
w produktach szpitalnych i chirurgicznych, poszukuje nowych technologii do włączenia ich do
swojego portfolio. Poszukuje start-upów i MŚP
w celu zawarcia umowy dystrybucyjnej, a także
start-upów opracowujących technologie na zaawansowanym etapie.
BRKR20170705001 Koreańska firma inżynieryjna z obszaru oprogramowania komputerowego specjalizuje się w projektowaniu systemów
elektronicznych i energetycznych. Dostarczyła
kompleksowe oprogramowanie do więcej niż 140
firm, uniwersytetów i organizacji w Korei. Poszukuje produktów i rozwiązań z obszaru ICT, które
mogłyby być dystrybuowane na rynek koreański.
Inne produkty związane z koncepcją Industry
4.0, Internetem Rzeczy (Iot), przetwarzaniem
w chmurze, bazą danych, uczeniem maszynowym
są również poszukiwane.
BRNL20170620001 Holenderska firma handlująca skrzyniami o dużej objętości, poszukuje dostawców składanych plastikowych skrzynek, które
mogą pomieścić do 450 kg materiału składowanego
luzem, w większości jedzenia i mogą być układane
po 8-10 szt. jedna na drugiej. Wypełnione pojemniki
są przechowywane w warunkach chłodzenia więc
właściwości plastikowych skrzynek muszą pozostać
stabilne poniżej temperatury -7 st. C. Firma jest zainteresowana kupnem takich pojemników w oparciu
o podpisaną umowę dystrybucyjną.
BRSK20170627001 Firma ze Słowacji, handlująca odżywkami sportowymi i sprzętem fitness
poprzez sklep internetowy bezpośrednio do końco-

wych użytkowników, jest zainteresowana poszerzeniem swojej oferty produktowej o suplementy diety
w formie tabletek musujących – „vitamine shot”
i „energy shot”. Poszukuje producenta lub dostawcy,
z którym będzie współpracować w oparciu o umowę
dystrybucyjną.
BRTR20151126001 Turecka firma, specjalizująca się w produktach stalowych i żeliwnych
do szerokiego zastosowania dla wielu sektorów,
poszukuje dostawców/producentów z UE, którzy
są zainteresowani dystrybucją profili stalowych na
rynku tureckim.
BRTR20160817001 Turecka firma z Antalyi
specjalizuje się w dystrybucji produktów rolniczych
takich jak nawozy organiczne, biologiczne środki
kontroli szkodników i pszczół typu Bombus (dla
lepszego zapylania). Chciałaby współpracować
z partnerami zaangażowanymi w marketing zrównoważonych metod produkcji rolnej, dlatego też
poszukuje hurtowników lub producentów innowacyjnych produktów w celu ich dystrybucji na
rynku tureckim.
BRUK20170607001 Brytyjska firma inżynieryjna poszukuje możliwości outsourcingu produkcji
i montażu manualnych obrabiarek do obróbki
blachy, które są produkowane w różnych rozmiarach i pojemnościach. Partnera produkcyjnego do
długofalowej współpracy. Wszystkie produkty
muszą spełniać wymagane standardy CE określone
przez firmę.
BRUK20170627001 Brytyjska firma, specjalizująca się w panelach na podczerwień, poszukuje
systemów sterowników w celu wkomponowania
ich do swoich produktów. System sterowników
powinien zapewniać bezprzewodowe, elastyczne
sterowanie panelami poprzez aplikację. Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa licencyjna lub
alternatywnie obustronna umowa produkcyjna lub
umowa produkcyjna.
BRUK20170710002 Firma brytyjska, specjalizująca się w wysokiej jakości meblach
korporacyjnych, poszukuje partnera w celu
świadczenia usługi wykańczania w ramach umowy serwisowej. Poszukuje doświadczonej firmy,
zajmującej się tapicerką, która wykorzystuje
oprogramowanie optymalizacyjne, aby zaoszczędzić na materiale w procesie produkcji, zmniejszając straty i koszty. Wszystkie materiały będą
dostarczane przez brytyjską firmę. Poszukiwany
partner powinien już używać odpowiedniego
oprogramowania.
BRAT20170714001 Młody, innowacyjny
start- up z Austrii opracował specjalny drewniany
system wentylacyjny do użytku wewnętrznego.
W związku ze zwiększeniem zamówień, firma
poszukuje partnera produkcyjnego z Europy, który
będzie produkował drewniany korpus z drewna
sosnowego. Poszukiwany rodzaj współpracy to
umowa produkcyjna, która zwiększy możliwości
przerobowe i zredukuje koszty poprzez zwiększenie
poziomu automatyzacji.
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BRAT20170714002 Innowacyjny start-up
z Austrii opracował drewniany system wentylacji
do użytku we wnętrzach, który może również pełnić
funkcję nawilżacza. Szuka partnera do produkcji,
który może wyprodukować zintegrowaną wazę ze
szkła w kształcie kostki.
BRBE20170627001 Belgijska firma szuka dostawców produktów konsumenckich w celu sprzedaży tych produktów w Europie za pośrednictwem
sprzedaży internetowej. Współpraca będzie oparta
na porozumieniu o usługach dystrybucyjnych.
BRDK20170719001 Duńska firma szuka partnera, który wyprodukuje prototyp opatentowanej
apteczki na rynek skandynawski i europejski.
Apteczka powinna być wykonana z plastiku
z piankowymi i metalowymi elementami, powinna być lekka, materiał jest najważniejszy. Firma
chciałaby zawrzeć umowę produkcji seryjnej po
zaakceptowaniu prototypu.
BRFI20170703001 Fińska firma zaangażowana w uzdatnianie wody szuka plastikowych
(PE-plastik) baniaków o pojemności 60, 100
i 250 litrów. Firma proponuje umowę produkcji lub
podwykonawstwa.
BRFR20170602001 Francuska firma projektuje,
produkuje i promuje innowacyjną grę konstrukcyjną.
Gra składa się z części z uformowanego termicznie
materiału. Firma szuka partnerów przemysłowych
doświadczonych w termicznie ukształtowanych
produktach z włókna i pianki EVA (etylen-co-octan
winylu) do produkcji nowej gry.
BRHR20170609001 Chorwacka firma, działająca w sektorze metalurgii, oferuje usługi dystrybucyjne na chorwackim rynku producentom wyrobów
metalowych.
BRNL20170717001 Holenderska firma, zajmująca się elektrycznym sprzętem scenicznym,
szuka producenta z branży obróbki metali, który
dostarczy części do odlewu pianina/keyboardu.
Partner powinien specjalizować się w spawaniu,
cięciu, formowaniu, obróbce aluminium. Firma
chce zawrzeć umowę produkcji.
BRPT20170522001 Portugalska firma działająca komercyjnie w sektorach odnawialnej energii
(wiatrowa i słoneczna) i wydajności energetycznej,
poszukuje możliwości współpracy w oparciu
o umowę agencyjną i/lub dystrybucyjną z firmami,
które posiadają innowacyjne rozwiązania/produkty
w dziedzinie energii i są zainteresowane komercjalizacją/dystrybucją ich na Półwyspie Iberyjskim
i w krajach portugalskojęzycznych.
BRSE20170608001 Szwedzka firma szuka partnera do produkcji unikatowego wózka na narzędzia.
Partner powinien specjalizować się w obróbce CNC
paneli ze sklejki i/lub cięciu laserowym i spawaniu
profili aluminiowych, powinien mieć również
dostęp do komponentów takich jak koła przemysłowe, prowadnice łożyskowane kulkowo, części
elektryczne, drzwi żaluzjowe i kartonowe pudła.
BRSE20170710001 Firma budowlana z siedzibą
w Szwecji poszukuje doświadczonych stolarzy jako
podwykonawców. Idealny podwykonawca ma co
najmniej trzyletnie doświadczenie jako stolarz.
Poszukiwany partner musi mieć możliwość pracy
w Szwecji i wystawiania faktur. Średni czas trwania
projektu to 10 miesięcy. Szwedzka firma pokryje
koszty zakwaterowania i sprzętu osobistego potrzebnego do realizacji projektów.
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1 stycznia 2008 roku rozpoczął działalność Sąd Arbitrażowy przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. To jedyna taka instytucja w województwie świętokrzyskim.
Wyroki sądów polubownych są traktowane jak wyroki sądów państwowych i mają wymiar ostateczny. Postępowanie polubowne jest jednoinstancyjne, nie ma więc możliwości apelacji, kasacji czy wznowienia postępowania. Zakres spraw, które mogą być rozstrzygane tą metodą, obejmuje szeroko rozumiane kwestie związane z działalnością gospodarczą.
Podstawą postępowania arbitrażowego jest umowa stron tzw. zapis na sąd polubowny:
a) jako kompromis gdy strony dokonują zapisu na arbitraż w stosunku do sporu, który już pomiędzy
nimi powstał;
b) jako klauzula arbitrażowa jest ona częścią składową umowy głównej, stanowi porozumienie stron
co do tego, że w razie powstania sporu w przyszłości strony będą rozstrzygały go przez sąd arbitrażowy ukonstytuowany w trybie przewidzianym w klauzuli arbitrażowej.
Do stron postępowania należy uprawnienie, kogo powołać na arbitra, na jakich warunkach ugoda zostanie zawarta (strony same decydują o trybie postępowania), kto będzie dodatkowo brał udział w postępowaniu mediacyjnym.
Zalety arbitrażu
o znacznie krótszy czas postępowania niż przed sądem powszechnym
o niższe koszty
o znaczące uproszczenie procedur
o pełna prywatność
o brak relacji wygrany – przegrany
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