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NEWSLETTER STAROPOLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ
Po raz dwunasty Staropolska Izba
Przemysłowo-Handlowa zaprasza
przedsiębiorców i wynalazców do
udziału w konkursie o nagrodę
NOVATOR.

INNOWATOR antykorupcyjnie

Celem konkursu, zainicjowanego przez
SIPH w 2006 roku, jest propagowanie innowacyjności w gospodarce, promocja firm,
które mają największe osiągnięcia w dziedzinie wprowadzania innowacji i kształtowanie pozytywnego wizerunku gospodarki
województwa świętokrzyskiego.
W tym roku statuetki przyznane zostaną
w pięciu dziedzinach.
• W dziedzinie „Innowacyjna inwestycja” uhonorowane zostaną trzy przedsiębiorstwa z województwa świętokrzyskiego, które w minionym roku zrealizowały

Konkurs o nagrodę
NOVATOR 2017
najlepsze projekty innowacyjne rozumiane
jako wprowadzenie nowego produktu,
usługi, nowego procesu technologicznego
bądź nowej linii produkcyjnej.
• W dziedzinie „Współpraca nauka
– przemysł” uhonorowane zostanie przedsiębiorstwo z województwa świętokrzyskiego, które zrealizowało najlepszy
projekt we współpracy z placówką naukowo-badawczą.
• Indywidualną nagrodę w dziedzinie
„Lider innowacyjności” otrzyma osoba,
firma lub instytucja o znaczącym dorobku
w dziedzinie wdrażania i propagowania
innowacji.
• W dziedzinie „Animator gospodarki”
uhonorowana będzie osoba, firma lub
instytucja tworząca warunki dla rozwoju
gospodarczego.
• Tytuł „Młody novator” otrzyma liczący mniej niż 30 lat autor najciekawszego
nowatorskiego rozwiązania technicznego
lub organizacyjnego.
Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 marca 2018
roku. Materiały konkursowe znajdują się na
stronie SIPH www.siph.com.pl w zakładce
„NOVATOR nagroda gospodarcza”.

Seminarium odbyło się w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach

Przedstawiciele firm należących
do Świętokrzysko-Podkarpackiego
Klastra Budowalnego INNOWATOR spotkali się 26 stycznia na
seminarium pod hasłem „Nowe
regulacje antykorupcyjne – wymogi
i ryzyka dla firm”.
Trwają prace nad projektem Ustawy
o jawności życia publicznego, która ma
obowiązywać od 1 marca 2018 roku z 6miesięcznym okresem dostosowawczym dla
firm. Obowiązek przygotowania organizacji
do nowych przepisów obejmie m.in. przedsiębiorstwa średnie i duże (które w dwóch
ostatnich latach zatrudniały co najmniej 50
pracowników lub roczne obroty netto przekroczyły 10 mln EUR oraz suma aktywów
bilansu sporządzonego na koniec roku przekroczyła 10 mln EUR). Wdrożenie pakietu
zapobiegania korupcji będzie podstawą do
ochrony organizacji przed zaplanowanymi
w ustawie sankcjami – karą finansową do
10 mln złotych, wykluczeniem z zamówień
publicznych na 5 lat – za niestosowanie
procedur antykorupcyjnych, pozorowanie
tych działań lub ich nieskuteczność.
Wymaganymi elementami pakietu
antykorupcyjnego w firmie (zgodnie

z wymogiem ustawy) będą w szczególności:
• kodeks antykorupcyjny (przyjęty przez
pracowników, współpracowników, podmioty działające na rzecz przedsiębiorcy),
• klauzule antykorupcyjne (ujęte w umowach z kontrahentami),
• procedury i wytyczne dotyczące
otrzymywanych prezentów (wraz z ich
ewidencją),
• szkolenia z zakresu odpowiedzialności za przestępstwa korupcyjne (dla
pracowników, współpracowników i kontrahentów),
• wewnętrzne kanały informowania
o propozycjach korupcyjnych (w sposób
jawny i anonimowy),
• opracowania wewnętrznych procedur
postępowania w sprawie zgłoszenia nieprawidłowości,
• niedopuszczanie do tworzenia funduszy korupcyjnych,
• niepodejmowanie decyzji w oparciu
o działania korupcyjne.
W seminarium uczestniczyło 25 osób
reprezentujących 17 firm. Prezentowana
tematyka wzbudziła liczne kontrowersje, o
których uczestnicy dyskutowali po prezentacji przygotowanej przez konsultantów
firmy Secution.
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• ZPUE S.A. stale modernizuje swoje
produkty. Urząd Patentowy RP przyjął
wniosek o udzielenie patentu na kratkę
wentylacyjną do obudowy urządzeń elektroenergetycznych. Udoskonalony został
proﬁl tych kratek wentylacyjnych, stosowanych w stacjach transformatorowych.
Teraz wymiana powietrza w stacji odbywa
się dwa razy szybciej, co potwierdziły
specjalistyczne badania w warszawskim
Instytucie Energetyki.
• Produkowany przez spółkę Funtronic „Magiczny Dywan” otrzymał Znak
Jakości KidZone 2017. Certyﬁkat ten jest
symbolem najwyższej jakości produktów.
Przyznawany jest najlepszym produktom,
usługom i rozwiązaniom skierowanym do
dzieci. Kapituła konkursu doceniła fakt,
że produkt Funtronica wspomaga efekty
nauczania oraz rozwój psychofizyczny
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
„Magiczny Dywan” został także wyróżniony przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji prestiżową nagrodą Digital
Champions 2017 w kategorii „Cyfrowy
produkt/usługa”.
• Strunobet-Migacz Sp. z o.o. została
wyróżniona Srebrnym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Polskie
Przedsiębiorstwo”. To nagroda mająca
ogólnopolski a nawet europejski wymiar
pomimo swoich regionalnych korzeni.
Kapituła Opolskiej Izby Gospodarczej, jak
co roku, nagrodziła Laurami Umiejętności
i Kompetencji nieprzeciętnych mene-

dżerów, ﬁrmy, organizacje i instytucje,
które wprowadzają skuteczne rozwiązania
restrukturyzacyjne i torują drogę nowoczesnej gospodarce rynkowej, a także
autorytety moralne i najwybitniejszych
reprezentantów nauki, oświaty, kultury
i sztuki.
• Agencja Pirania pracuje przy obsłudze
medialnej projektu realizowanego przez
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
pn. „Doposażenie w sprzęt uzupełniający
działalność kulturową WDK”, który był
doﬁnansowany przez Unię Europejską.
Firma wykonała stronę internetową,
tablice pamiątkowe oraz dokumentację
fotograficzną zakupionego sprzętu. Na
stronie internetowej zaprezentowane zostały możliwości scenograﬁczne, uzyskane
dzięki realizacji projektu.
Szeroki zakres wykonywanych usług
reklamowych daje Piranii możliwość
obsługi od strony medialnej działań realizowanych w ramach projektów gminnych
oraz projektów doﬁnansowanych przez
Unię Europejską. Dla gminy Bodzechów
prowadzi do 2020 roku obsługę medialną
projektu doﬁnansowanego przez Unię Europejską na budowę oczyszczalni ścieków.
Agencja zaprojektowała i wykonała tablice
informacyjne, zredagowała i zamieściła
w trzech gazetach artykuł promocyjny.
W ramach tego projektu będzie jeszcze
opracowywać sześć artykułów prasowych,
zaprojektuje też i zamontuje tablice pamiątkowe.

Główna księgowa
Dorota Stęplewska – w. 39

Staropolski Uniwersytet Trzeciego Wieku
zaprasza na drugi semestr

Sprawy członkowskie
Jarosław Bator – w. 29

Staropolski Uniwersytet Trzeciego Wieku uprzejmie zaprasza do udziału
w zajęciach nowego semestru.

Ośrodek EEN
Sylwia Zieja – w. 42

Przedstawiamy harmonogram spotkań drugiego semestru roku akademickiego 2017/2018
Staropolskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Fundacji „Więź Pokoleń”:
• 20 luty: „Farmaceutyka – reklamy a zdrowy rozsądek”
• 6 marca: „Spotkanie informacyjne z pełnomocnikiem Marszałka ds. seniorów – Karta
Seniora. Seniorzy seniorom”
• 20 marca: „Jak zabezpieczyć swój dorobek życia” – adwokat Agnieszka Pyczek
• 3 kwietnia: „Spotkanie z ﬁlozofem o wędrówce dusz”
• 17 kwietnia: „Sekrety mojego umysłu”
• 8 maja: „Jak być modnym w każdym wieku”
• 22 maja: „Znaczenie rehabilitacji i dogoterapii w podtrzymaniu zdrowia u osób 50+.
Pokazy ćwiczeń”
• 5 czerwca: „Bądź czujny Seniorze” – spotkanie z przedstawicielami Komendy Miejskiej
Policji w Kielcach
• 19 czerwca: „Wymiana życiowych doświadczeń” – zakończenie roku akademickiego
2017/18 w ogrodach Fundacji Więź Pokoleń – spotkanie przy grillu.
Uniwersytet Trzeciego Wieku zastrzega sobie możliwość zmiany tematyki i wykładowców
ze względu na nieprzewidziane okoliczności. Dla innych inicjatyw ze strony słuchaczy sala
wykładowa przy ul. Peryferyjnej 15 w Kielcach może być dostępna w pozostałe wtorki od
godz. 10:00.

Sąd Arbitrażowy
Piotr Brych – w. 47
Legalizacja dokumentów
Jolanta Zawierucha – w. 24
Szkolenia
Emilia Sutowicz – w. 34
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Oferty firm
członkowskich
SEKA S.A. – Szkolenia
SEKA Oddział Kielce oferuje szkolenia:
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych – na budowach liniowych
– 09.02.2018, 23.02.2018, 26.02.2018
• Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia – 14.02.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych z uwzględnieniem pracy na
wysokości – 21.02.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – 21.02.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – 22.02.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych,
o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia – 22.02.2018
• PIP w zakładzie pracy – przygotowanie
się do kontroli – 26.02.2018
• Ochrona Danych Osobowych w praktyce
– obowiązujące przepisy z uwzględnieniem
nowelizacji – 28.02.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy
i osób wykonujących zadania tej służby
– 28.02.2018, 06.03.2018
• Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i
ﬁnansowaniu terroryzmu – 01.03.2018
SEKA S.A. O/Kielce ul. Św. Leonarda 1
tel. 41 230 98 50, 503 091 045
www.seka.pl/nasze-biura/kielce/

ZUBIX oferuje nowość
Zubix oferuje nową wersję programu
Ewidencja Środków Trwałych 1.4, która
m.in. umożliwia pracę w trybie „multi”
– z obsługą wielu firm – opcja dedykowana
biurom rachunkowym.
Kontakt: www.zubix.com.pl

Imprezy Targów Kielce
21-23 II 2018
• IX Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka KIDS’ TIME
23-25 II 2018
• Targi Sport-Zima w Szczyrku
28 II-1 III 2018
• Targi Zieleni i Małej Architektury Miejskiej GREEN CITY EXPO
• XIX Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH
• XXI Międzynarodowe Targi Energetyki
i Elektrotechniki ENEX
• XVI Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia

Ośrodek Enterprise Europe Network
przy SIPH partnerem ECOBUILD 2018
Ośrodek Enterprise Europe Network
przy Staropolskiej Izbie PrzemysłowoHandlowej zaprasza firmy z branży
budowlanej do udziału w spotkaniach
kooperacyjnych firm podczas targów
ECOBUILD 2018, które odbędą się 7
marca 2018 roku w Londynie.
ECOBUILD to obowiązkowe wydarzenie
w kalendarzu branży budowlanej dla firm
myślących przyszłościowo, profesjonalistów i przedsiębiorstw wytyczających nowe
kierunki rozwoju. Pod nową własnością
Futurebuild Events, Ecobuild 2018 będzie
formatem, który nie przypomina zwykłych
targów. Wydarzenie zgromadzi najbardziej
innowacyjne marki, będzie okazją do wymiany doświadczeń i pozwoli nawiązać
nowe kontakty i relacje biznesowe.
Spotkania kooperacyjna organizowane
podczas targów Ecobuild będą miały formułę ‘speed dating’. Jest to szybki i łatwy
sposób na poznanie potencjalnych partnerów

do współpracy. Uczestnicy spotykają się na
20-minutowych rozmowach, które wystarczają na zbudowanie kontaktu, następnie
dzwoni dzwonek i rozpoczyna się następne
spotkanie.
Rejestracja uczestników trwa do 5 marca
2018, należy określić kiedy będziemy dostępni dla uczestników spotkań. Następnie należy
opisać ofertę firmy, określającą czego firma
oczekuje i co oferuje. Kolejnym krokiem
jest wybór spośród zgłoszonych uczestników
firm, z którymi chcemy się spotkać.
Udział w targach oraz spotkaniach kooperacyjnych jest bezpłatny. Ośrodek Enterprise
Europe Network przy Staropolskiej Izbie
Przemysłowo-Handlowej jest oficjalnym
partnerem organizatora spotkań University
of Greenwich.
W przypadku pytań zapraszamy do
kontaktu:
Sylwia Zieja tel. 41 368 02 78,
email: s_zieja@siph.com.pl
Szczegóły oraz rejestracja:
https://ecobuild2018.b2match.io/

Jakie możliwości daje HORYZONT 2020
Ośrodek Enterprise Europe Network
przy SIPH zaprasza do udziału
w szkoleniu „HORYZONT 2020
– możliwości finansowania przedsiębiorstw w 2018 roku i praktyczne
aspekty aplikowania o środki”.
Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej
wiedzy i umiejętności aplikowania o środki
w ramach konkursów dla przedsiębiorstw,
zaplanowanych na 2018 rok w programie
HORYZONT 2020. Szczegółowo omówione
zostaną warunki udziału w konkursach Fast
Track to Innovation oraz Instrument MŚP,
z uwzględnieniem omówienia formularza
wniosku i kalkulowaniem budżetu.
INSTRUMENT MŚP jest jedną z głównych propozycji dla małych i średnich
przedsiębiorstw. W ramach Instrumentu

MŚP nie ma obszarów tematycznych, jest
więc całkowicie oddolną inicjatywą. To sam
przedsiębiorca definiuje temat, w ramach
którego składa wniosek.
Szkolenie odbędzie się w dniu 28 lutego
2018 roku w Hotelu Best Western Grand
Hotel w Kielcach, sala Jodłowa, w godzinach
od 10:00 do 14:00. Poprowadzą je eksperci
Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE Sylwia Nowak oraz
Michał Marszałowicz.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Prosimy o zgłaszanie udziału do dnia 20 lutego
2018 roku pod numerem 41 368 02 78,
bądź na e-mail: een@siph.com.pl podając
imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę
firmy/instytucji.
Serdecznie zapraszamy.
Więcej informacji na stronie:
http://een.siph.com.pl/

Nabór śródroczny na studia podyplomowe
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa
i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda
Lipińskiego zaprasza w marcu 2018 roku
do zapisania się na studia podyplomowe na
kierunkach:
• administracja państwowa i samorządowa,
• bezpieczeństwo i higiena pracy,
• dietetyka i planowanie żywienia,

Newsletter Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

• kadry i płace,
• prawo zamówień publicznych,
• zarządzanie podmiotami leczniczymi
• zarządzanie zasobami ludzkimi.
Rekrutacja i informacje:
41 345-13-13; 41 345-52-56; 41 366-93-93
e-mail: wsepinm@wsepinm.edu.pl
Adres uczelni:
25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109 A

3

Koniunktura w styczniu 2018
Ogólny klimat koniunktury w większości
prezentowanych obszarów działalności
w województwie świętokrzyskim oceniany
jest korzystnie. Najbardziej optymistyczne
opinie formułują jednostki z sekcji informacja i komunikacja. Negatywne oceny,
zbliżone do sygnalizowanych w grudniu
ub. r., zgłaszają jedynie przedsiębiorcy
prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w sekcji budownictwo.
Do barier najczęściej zgłaszanych przez
przedsiębiorstwa objęte badaniem należą
m.in. koszty zatrudnienia, wysokie obciążenia na rzecz budżetu, niejasne, niespójne
i niestabilne przepisy prawne oraz zbyt duża
konkurencja na rynku.
W skali roku istotnie zwiększyło się
znaczenie bariery związanej z niedoborem
wykwalifikowanych pracowników w bu-

downictwie i usługach oraz niedoborem pracowników w przetwórstwie przemysłowym
i handlu detalicznym. W handlu detalicznym
i usługach sygnalizowane jest zwiększenie
trudności związanych z niejasnymi, niespójnymi i niestabilnymi przepisami prawnymi
(mniej znaczących w handlu hurtowym).
W porównaniu ze styczniem 2017 r. podmioty prowadzące działalność w zakresie
handlu hurtowego, przetwórstwa przemysłowego, usług i budownictwa sygnalizują
zmniejszenie trudności wynikających z niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej.
W przetwórstwie przemysłowym spada
znaczenie bariery związanej z niedostatecznym popytem krajowym i zagranicznym,
a w usługach i budownictwie – niedostatecznym popytem.
Źródło: http://kielce.stat.gov.pl/

Przypominamy o możliwości ubiegania się o refundację do 80% na
koszty usług rozwojowych – szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe dla przedsiębiorców z sektora
MŚP z terenu miast: Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Ostrowiec
Świętokrzyski.
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) wyłoniony przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Kielcach kontynuuje w trybie ciągłym
nabór wniosków o dofinansowanie usług
rozwojowych.
Usługa rozwojowa to usługa mająca 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,
studia podyplomowe) zarejestrowanych
w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości: www.uslugirozwojowe.
parp.gov.pl . Kwota doﬁnansowania dla
pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego

Wsparcie dla MŚP refundacja do 80%
pracownika nie może przekroczyć 6000 zł
oraz 60 000 zł dla przedsiębiorstwa na cały
okres realizacji projektu.
Wnioski o doﬁnansowanie usług rozwojowych oraz pozostałe dokumenty można pobrać
ze strony www.siph.com.pl/pl/OSiph/BUR
Szczegółowe informacje dotyczące zasad
doﬁnansowania na stronie www.siph.com.
pl Przyjmowanie wniosków: Punkt Obsługi
Przedsiębiorców (POP) – Starachowice 27200, ul. Radomska 29, telefon +48 500 053742,
e-mail: star.bur@siph.com.pl Dodatkowe
informacje można uzyskać w Biurze Projektu
SIPH ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce, tel.
41368 02 78 bp.bur@siph.com.pl
Jednocześnie informujemy, że Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania
(PSF) dla pozostałych przedsiębiorstw
z sektora MŚP z terenu województwa
świętokrzyskiego z wyłączeniem miast:
Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski,
Skarżysko-Kamienna 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
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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).
BRIT20171013001
Włoska firma założona w 2016 roku chce
poszerzyć zakres oferowanych produktów
i poszukuje pelletu, węgla i podpałek.
Posiada doświadczenie w sprzedaży online
i ciekawe portfolio klientów, poszukuje
dostawców wyżej wymienionych produktów do zawarcia długoterminowych umów
dystrybucyjnych.
BRUK20171213001
Brytyjska firma, zajmująca się systemami
automatyki i sterowania, poszukuje podwykonawców. Partnerzy powinni posiadać
solidne zaplecze w zakresie inżynierii mechanicznej i będą zobowiązani do przedłożenia
projektów koncepcyjnych na projekty szczegółowe w dziedzinach technicznych, takich
jak automatyzacja, montaż i testowanie
towarów, przenoszenie mechaniczne i paletyzacja, projektowanie maszyn, robotyka,
podnoszenie i układanie czyli tzw. „pick and
place”, oprzyrządowanie oraz rozbudowa
i udoskonalanie procesów przemysłowych.
BRFI20171109003
Lider na fińskim rynku, specjalizujący się
w projektowaniu i produkcji elastycznych
profili wykonanych z gumy, elastomeru termoplastycznego TPE i silikonu, poszukuje
producentów płyt gumowych i silikonowych
o różnych szerokościach i grubościach do
własnych celów produkcyjnych. Arkusze
mogą być z klejem lub bez.
BRRU20171121001
Rosyjska firma prowadzi działalność
w zakresie usług samochodowych oraz
handlu detalicznego częściami i akcesoriami
samochodowymi (opony, olej, akumulatory
do samochodów osobowych itp.). Poszukuje
producentów chemii samochodowej i elektroniki samochodowej do zawarcia umowy
o świadczenie usług dystrybucyjnych.
BRLV20171205001
Łotewska firma, projektująca i produkująca instalacje hydrauliczne, zamierza
rozpocząć produkcję pisuaru przy użyciu
technologii ceramicznej. Poszukuje w Europie zakładu produkcyjnego, który mógłby
wyprodukować produkt w pożądanych ilościach na życzenie klienta zgodnie z umową
produkcyjną.
BRRU20171116001
Rosyjska firma handlowa i budowlana poszukuje dostawców wyposażenia
łazienkowego (mieszalniki i ceramika
łazienkowa). Spółka jest zainteresowana

zawarciem umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
BRRU20171207001
Rosyjski koncern spożywczy poszukuje
dostawców czosnku, imbiru marynowanego, marynowanych ananasów oraz pieczarek
w plasterkach marynowanych w ramach
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
BRRU20171207002
Rosyjski producent różnego rodzaju
tarcicy poszukuje partnerów w celu zakupu
dowolnego typu wielofunkcyjnej maszyny
do obróbki drewna w ramach umowy produkcyjnej.
BRUK20171106001
Firma włókiennicza z Irlandii Północnej
poszukuje możliwości współpracy na zasadzie porozumień produkcyjnych z olejarniami w całej Europie, które mogą produkować
100% len i/lub 100% tkaninę bawełnianą.
Firma poszukuje również innowacyjnych
produktów tekstylnych kuchennych, aby
wzbogacić swoją ofertę.
BRMT20171215001
Maltańska firma zajmującą się drukowaniem 3D poszukuje dostawców/dystrybutorów/producentów granulatu PLA
w ramach umowy agencyjnej lub umowy
dystrybucyjnej.
BRRO20171121001
Rumuński producent mięsa wieprzowego
poszukuje dostawców żywej trzody chlewnej w ramach umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
BRBE20171122001
Przedsiębiorstwo belgijskie specjalizuje się
w środkach czyszczących przeznaczonych na
rynek flexoprintingu. Poszukuje dostawców
sody oczyszczonej do stosowania w systemie
czyszczenia strumieniowo-ściernego.
BRUK20171129002
Brytyjska firma z branży energii odnawialnej opracowała system gospodarki
odpadami, który umożliwia przekształcanie
odpadów organicznych w energię, nawozy
sztuczne i wodę dla zrównoważonego
sektora budownictwa. Poszukuje długoterminowego partnera w celu zawarcia umowy
produkcyjnej/montaż instalacji elektrycznych, mechanicznych i rurociągowych.
BRUK20171122001
Firma z Wielkiej Brytanii, specjalizująca
się w dostarczaniu oprzyrządowania laboratoryjnego i materiałów eksploatacyjnych,
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poszukuje nowych produktów w swoich
czterech działach: biologii komórkowej,
biologii molekularnej, kwantyfikacji/ wykrywania i mikroskopii elektronowej. Prowadzi sprzedaż bezpośrednio do ośrodków
akademickich, przemysłowych, biotechnologicznych, kontraktowych organizacji
badawczych.
BRNL20171121001
Holenderski projektant opracował
szereg geometrycznych przedmiotów
szklanych do dekoracji wnętrz. Produkty
są wytwarzane ręcznie przez firmę i z
powodzeniem sprzedawane od kilku lat
w Europie. Ze względu na rosnący popyt
właściciel poszukuje producenta, który
jest zainteresowany przejęciem (całkowitej
lub częściowej) produkcji lamp w ramach
umowy produkcyjnej.
BRRO20171031001
Rumuńskie MŚP rozwinęło silną sieć
dystrybucji dla lokalnych i zagranicznych
dostawców elementów złącznych i systemów
mocowania. Firma posiada znaczną powierzchnię magazynową, jest skłonna działać
jako dystrybutor do sprzedaży produktów
innych firm w ramach umowy o świadczenie
usług dystrybucyjnych.
BRCZ20171205001
Czeska firma zajmująca się opracowywaniem, produkcją i dostarczaniem technologii oczyszczania ścieków, uzdatniania
wody i powietrza oraz energii poszukuje
partnerów do współpracy z ciekawymi
pomysłami w projektach badawczych
dotyczących uzdatniania wody. Partner
powinien być podwykonawcą rozwiązań
przesyłowych, które mogłyby zostać przeniesione na inne dziedziny.
BRUK20171127001
Brytyjska firma opakowaniowa poszukuje
partnera, który mógłby dostarczyć pojemniki i filiżanki PET (politereftalan etylenu) dla
sektora spożywczego przy użyciu technologii termoformowania. Naczynia muszą mieć
możliwość bezpośredniego drukowania na
tworzywie sztucznym. Potencjalny partner
musi być w stanie realizować zlecenia do
poziomu ładunku kontenerowego.
BORO20161125007
Rumuńska firma oferuje elektrostatyczną
farbę do konstrukcji metalowych oraz stolarki aluminiowej. Oferuje podwykonawstwo partnerom w Europie.
BOCY20170208001
Cypryjska firma, specjalizująca się
w produkcji i eksporcie greckich produktów
spożywczych (wino, oliwa z oliwek itp.)
poszukuje agentów handlowych i dystrybutorów, zainteresowanych rolą wyłącznego
dystrybutora, agenta lub importera.
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Certyfikat Staropolski
- Rzetelny Przedsiębiorca
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach
przyznaje
na okres od 16 maja 2016 r. do 15 maja 2017 r.

Certyfikat Staropolski
- Rzetelny Przedsiębiorca
Firmie

Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A.
Cezary Tkaczyk
Prezydent SIPH

Certyﬁkat rzetelności niezbędny w kontaktach biznesowych
Więcej informacji: www.siph.com.pl w zakładce „Certyﬁkat Staropolski”

Sąd Arbitrażowy
przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej

Sąd Arbitrażowy przy SIPH
rozpoczął działalność
1 stycznia 2008 roku

ul. Sienkiewicza 53
25-002 Kielce
tel. 41 344-43-92
www.siph.com.pl

