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Projekt „Praca dla Ciebie!”
BGK sponsorem
Novatora 2017
Bank Gospodarstwa Krajowego
przyjął rolę sponsora konkursu SIPH o Nagrodę NOVATOR
2017.
Wsparcie finansowe przedsięwzięcia
i udział w pracach Kapituły Konkursu
przedstawiciela Banku Gospodarstwa
Krajowego przyczyniły się do sukcesu
poprzednich edycji.
Bank Gospodarstwa Krajowego inicjuje
i realizuje programy służące wzrostowi
ekonomicznemu Polski, współpracując ze
wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR,
KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija
systemy poręczeń i gwarancji mające
na celu pobudzanie przedsiębiorczości.
Jednym z ważnych zadań BGK jest również wspieranie aktywności zagranicznej
polskich przedsiębiorstw. Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza programami
europejskimi i dystrybuuje środki unijne
w skali krajowej i regionalnej. Angażuje
się w programy służące poprawie sytuacji
na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Staropolska Izba PrzemysłowoHandlowa zaprasza przedsiębiorców do udziału w projekcie
„Praca dla Ciebie”, realizowanego
w ramach RPO WŚ 10.2.1.
Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnienie
60 osób pozostających bez zatrudnienia.
Osoby te otrzymają wsparcie w formie
przygotowania Indywidualnego Planu
Działania oraz poradnictwa zawodowego. Przedsiębiorcy zatrudniający
w/w osoby otrzymają dofinansowanie
na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz części kosztów
wynagrodzenia dla osób zatrudnionych
w ramach projektu.
Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia, bezrobotnych lub
biernych zawodowo, kobiet lub mężczyzn,
zamieszkałych na terenie województwa
świętokrzyskiego, które spełniają jedno
z poniższych kryteriów:
• osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie maksymalnie
ponadgimnazjalne);
• osoba po 50 roku życia;
• kobieta;
• osoba z niepełnosprawnością;
• osoba długotrwale bezrobotna.
Projekt skierowany jest również do
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
z siedzibą w województwie świętokrzyskim, tworzących nowe stanowiska
pracy.

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:
1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia – indywidualny
plan działania.
2. Poradnictwo zawodowe – wykształcenie kompetencji, umiejętności i predyspozycji z punktu widzenia odnalezienia się
na rynku pracy.
3. Subsydiowanie zatrudnienia – refundacja kosztów zatrudnienia do 50%
kosztów wynagrodzenia brutto (wraz
z kosztami pracodawcy), maksymalnie do
1.400,00 PLN na osobę miesięcznie przez
okres do12 miesięcy.
4. Wyposażenie lub doposażenie nowego stanowiska pracy – refundacja kosztów
zakupu nowego sprzętu, maszyny, urządzenia, programu, licencji, niezbędnych
osobie zatrudnianej do wykonywania
obowiązków służbowych, jednorazowo
maksymalnie do 6.000,00 PLN na uczestnika projektu.
Wsparcie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy stanowi pomoc
de minimis.
Nabór uczestników odbędzie się
w dniach 14-30 maja 2018 r. Wnioski
przyjmowane będą w godz. od 8.00 do
15.00.
Osoby do kontaktu:
Jolanta Sobala tel. 41-344-43-92 w. 24
e-mail: j_sobala@siph.com.pl
Bartłomiej Grzegorczyk tel. 41-34443-92 w. 35 e-mail: b_grzegorczyk@
siph.com.pl

NOVATOR 2017
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa serdecznie zaprasza na

uroczystość wręczenia nagród NOVATOR 2017

która odbędzie się 17 maja 2018 r. o godzinie 17.00
w Pałacu Biskupów Krakowskich – Kielce, pl. Zamkowy 1
W części artystycznej Andrzej i Jacek Zielińscy
przypomną przeboje Skaldów.

Staropolska Izba
Przemysłowo-Handlowa
w Kielcach
Rok założenia 1990
ul. Sienkiewicza 53,
25-002 Kielce
tel. 48 41 344 43 92
sekretariat@siph.com.pl
www.siph.com.pl
KIEROWNICTWO IZBY
Prezydent
Cezary Tkaczyk
Przewodniczący Rady Głównej
Jan Waluszewski
Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Jadwiga Krawczyk
BIURO SIPH
Dyrektor
Cezary Tkaczyk – w. 23
Wicedyrektor
Joanna Makuch – w. 22
Wicedyrektor
Dorota Bisińska – w. 26
Sekretarz
Grzegorz Ściwiarski – w. 33
Główna księgowa
Dorota Stęplewska – w. 39
Sprawy członkowskie
Jarosław Bator – w. 29
Ośrodek EEN
Sylwia Zieja – w. 42
Sąd Arbitrażowy
Piotr Brych – w. 47
Legalizacja dokumentów
Jolanta Sobala – w. 24
Szkolenia
Emilia Sutowicz – w. 34
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Kwiecień w skrócie
• 11 kwietnia 2018 r., w trzydziestą
rocznicę powstania, ZPUE Włoszczowa
odwiedziło ponad pięćdziesięciu gości
reprezentujących firmy energetyczne
z całego świata. Spotkanie otworzył Wojciech Kosiński, prezes Zarządu ZPUE
S.A. Zgodnie z założeniami rozpoczętej
kampanii jubileuszowej pod hasłem „30 lat
zmieniamy się dla Was” mówił o historii
ZPUE, jej dotychczasowych sukcesach
i osiągnięciach w dziedzinie polskiej
energetyki. Jednocześnie pokreślił wagę
wspólnej strategii dotarcia do klienta
końcowego, wskazując kierunku rozwoju
w kluczowych obszarach firmy. O zmianach, poszerzaniu kompetencji, dynamicznie zachodzących procesach wewnętrznych w ZPUE, a także o ich wpływie na
współpracę i zwiększenie przychodów ze
sprzedaży mówili w kontekście handlu
zagranicznego menadżerowie departamentów: SCM, produkcji, serwisu, zarządzania
jakością, marketingu i exportu.
• Laureaci organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską konkursu „Student-Wynalazca” zaprezentowali swoje
innowacyjne rozwiązania podczas 46.
Międzynarodowej Wystawy Wynalazków
w Genewie, która odbyła się w dniach
11-15 kwietnia 2018 r. Wzbudziły one
duże zainteresowanie wśród uczestników
wystawy, co znalazło wyraz w przyznanych nagrodach: pięciu medalach i trzech
nagrodach specjalnych. Mateusz Wrzochal

z Politechniki Świętokrzyskiej nagrodzony
został brązowym medalem za innowacyjny
kijek służący zwłaszcza do Nordic Walking.
Otrzymał również nagrodę specjalną od
Polskiej Akademii Nauk.
• Na targach STOM 2018 Politechnika
Świętokrzyska otrzymała nagrodę za „Szereg silników bezszczotkowych” oraz wyróżnienie za „Modułową oprawkę narzędziową
z inteligentnym systemem tłumienia drgań”.
Nagrody podczas gali, która odbyła się
w Centrum Biznesu, odebrali prof. Zbigniew
Goryca z wydziału Inżynierii Środowiska,
Geomatyki i Energetyki i dr inż. Łukasz
Nowakowski z wydziału Mechatroniki
i Budowy Maszyn.
• Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk
Medycznych po raz kolejny była współorganizatorem XII Ogólnopolskich Targów Pracy
dla Absolwentów i Studentów Szkół Wyższych. Wydarzenie odbyło się 16 kwietnia
2018 r. w Centrum Kongresowym Targów
Kielce. Oprócz ofert pracy zwiedzający mogli
wziąć udział w poszczególnych modułach
z zakresu rekrutacji pracowników do ﬁrmy,
autoprezentacji oraz umiejętności miękkich
w zarządzaniu. W ramach targów odbyło
się także Forum Biznes Edukacja Rozwój,
tematem głównym spotkania były „Nowe
miejsca pracy w gospodarce 4.0 dla absolwentów szkół wyższych”. Gościem forum
był dr Zdobysław Kuleszyński – prorektor
Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk
Medycznych.

Wsparcie finansowe dla MŚP
Możliwości finansowania inwestycji
przez Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy
były głównym tematem spotkania
przedsiębiorców z przedstawicielami
tych instytucji.
W ciągu ośmiu lat ze wsparcia Funduszu
Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego skorzystało 450 podmiotów. Średnia kwota
pożyczki wyniosła około 300 tysięcy złotych.
– Wsparliśmy 450 inwestycji różnego
rodzaju kredytami obrotowymi i inwestycyjnymi w kwocie 140 mln złotych.
Dysponowaliśmy kwotą 51 mln złotych,
czyli obróciliśmy tymi pieniędzmi niemal
3-krotnie. Nasze propozycje są korzystniejsze dla potencjalnych klientów, ponieważ
my finansujemy wszystko, co jest związane
z inwestycjami, banki wybierają sobie branże – informował Krzysztof Kobryń, prezes
Funduszu Pożyczkowego Województwa
Świętokrzyskiego.

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy powołany przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego i Bank Gospodarstwa Krajowego
nie udziela wprost pomocy finansowej.
– Jest to podmiot powołany w celu niwelowania wykluczenia bankowego. Jeśli
przedsiębiorca nie posiada odpowiedniego
zabezpieczenia, to właśnie Fundusz Poręczeniowy jest do niego kierowany. Naszym
celem, podobnie jak Funduszu Pożyczkowego jest wspieranie rozwoju mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji
pożytku publicznego, działających na terenie
województwa świętokrzyskiego – mówił
Tomasz Jakubczyk, prezes Świętokrzyskiego
Funduszu Poręczeniowego.
Podczas spotkania z przedsiębiorcami
przedstawiono nową propozycję dla firm,
które zamierzają inwestować w rozwój
– pożyczka niewielka kwotowo, finansowana w 100 procentach, przyznawana na
5 lat, z możliwością karencji spłaty do
6 miesięcy.
Źródło: www.swietokrzyskie.pro

Przedsiębiorczość świętokrzyska

Oferty firm
członkowskich
SEKA S.A. – Szkolenia
SEKA Oddział Kielce oferuje szkolenia:
• Ochrona Danych Osobowych w praktyce
– obowiązujące przepisy z uwzględnieniem
nowelizacji – 15.05.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – 16.05.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – 17.05.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych,
o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia – 17.05.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników
inżynieryjno-technicznych – 17.05.2018
• Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia – 23.05.2018, 20.06.2018
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy
i osób wykonujących zadania tej służby
– 28.05.2018, 04.06.2018
• Szkolenie dla osób zajmujących się
eksploatacją i dozorem urządzeń elektroenergetycznych – G1 – 31.05.2018
• Stopień I – Księgowy od podstaw
– 09.06.2018, 08.07.2018.
SEKA S.A. O/Kielce ul. Św. Leonarda 1
tel. 41 230 98 50, 503 091 045
www.seka.pl/nasze-biura/kielce/

Imprezy Targów Kielce
8-10 V 2018
• XI TXXIV Międzynarodowe Targi
Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA
• XIX Międzynarodowe Targi Maszyn
Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych
MASZBUD
• X Międzynarodowe Targi Transportu
Drogowego - Pojazdy Użytkowe ROTRA
22-25 V 2018
• XXII Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy
PLASTPOL
7-9 VI 2018
• II Międzynarodowe Targi Sprzętu
i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych IFRE-EXPO
• II Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Zabezpieczeń
Przeciwpożarowych
11-13 VI 2018
XIX Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów,
Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO

„Kredyt na innowacje
technologiczne” – IV nabór
„Kredyt na innowacje technologiczne” to nowe wcielenie znanego
przedsiębiorcom „Kredytu technologicznego”, z którego w poprzedniej
perspektywie finansowej skorzystało
ponad 600 firm.
Nowy program jest jednym z podstawowych źródeł pozyskania kapitału na wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych
dla firm z sektora MŚP – w obecnym rozdaniu
środków unijnych do przedsiębiorców trafi
łącznie 472 mln euro.
Kredytem technologicznym sfinansować
można inwestycję, której przedmiotem jest
wdrożenie nowej technologii w postaci
prawa własności przemysłowej, wyników
badań przemysłowych, wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy
technicznej. Technologia ma umożliwiać
wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług
w stosunku do wytwarzanych w Polsce.
Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2. Kredyt
na innowacje technologiczne dokonywana
jest przez panel ekspertów, który zastąpił
dotychczas wykorzystywaną opinię o innowacyjności. Kwota premii technologicznej
uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji projektu i może wynosić
maksymalnie 6 mln zł.
W ramach dotychczasowych trzech konkursów „Kredytu na innowacje technologiczne”
przedsiębiorcy sektora MŚP złożyli 1364
wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę
4,6 mld zł. 12 kwietnia 2018 r. rozpoczęła się
ostatnia runda trwającego obecnie czwartego

naboru wniosków o dofinansowanie, która
potrwa do 24 maja 2018 r.. Przedsiębiorcy
mogą skorzystać z generatora wniosków
o dofinansowanie, za pomocą którego możliwe jest m.in.: złożenie wniosku
o dofinansowanie, komunikacja z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego oraz wnioskowanie
o wypłatę dofinansowania. Alokacja wynosząca 550 mln zł jest największą alokacją
w ramach dotychczas przeprowadzonych
konkursów.
Przedsiębiorcy sektora MŚP zainteresowani
uzyskaniem wsparcia w kwocie do 6 mln zł
przeznaczonej na spłatę kredytu technologicznego powinni w pierwszej kolejności udać się
do jednego z 18 banków współpracujących
z BGK (wykaz dostępny na stronie internetowej BGK), aby otrzymać promesę udzielenia
kredytu technologicznego lub zawrzeć z bankiem warunkową umowę tego kredytu.
Następnie w wyznaczonym terminie naboru
należy złożyć wniosek o dofinansowanie.
BGK rozpatruje wniosek o dofinansowanie
zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia
wniosku, przedsiębiorca otrzyma promesę
premii technologicznej. Zawiera z bankiem
komercyjnym umowę kredytową, a z BGK
umowę o dofinansowanie projektu. W trakcie realizacji projektu Bank Gospodarstwa
Krajowego wypłaca premię technologiczną
w ramach płatności pośrednich w trakcie
realizacji inwestycji oraz w ramach płatności
końcowej po zakończeniu projektu.
Dokumentacja konkursowa znajduje się
na stronie BGK oraz portalu Funduszy Europejskich.
Źródło: www.bgk.pl

Brytyjskie kwalifikacje po raz pierwszy w Polsce
Międzynarodowe Centrum Szkoleń
i Turystyki Karol Nowak Jolanta w Starachowicach, reprezentujące British European Education Partnership, poleca ofertę
edukacyjną brytyjskich kwalifikacji: HNC
i HND, które uznawane są na całym świecie
– PEARSON, dostępne po raz pierwszy na
rynku polskim.
HIGHER NATIONAL CERTIFICATE
i HIGHER NATIONAL DIPLOMA kierowane są do osób pełnoletnich, które pragną
rozwijać swoje umiejętności zawodowe
i znają język angielsku na poziomie pozwalającym zdobywanie nowych kwalifikacji.
Dlaczego warto zainteresować się tą
ofertą?
• Uzyskuje się w Polsce kwalifikacje rozpoznawalne na całym świecie – PEARSON.

Newsletter Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

• Cena dostosowana jest do rynku polskiego: 1 rok w Polsce – 2 400 funtów (koszt
w UK to 6 000 funtów).
• Po ukończeniu I roku jest możliwość
kontynuowania studiów biznesowych na
uniwersytetach brytyjskich, po 2 latach
możliwy jest wstęp na 3 rok studiów
w Wielkiej Brytanii.
• Certyfikat HNC upoważnia do ubiegania
się o pracę jako „junior management board”, natomiast certyfikat HND upoważnia
do ubiegania się o pracę „senior management
board” w firmach na całym świecie.
Dodatkowe informacje można uzyskać
na stronie https://b2ep.org/hnd-poland/ oraz
w Biurze Centrum ul. Radomska 29/101,
27-200 Starachowice, tel. 41/274 55 28, 602
330 235, e-mail: okspl@wp.pl.
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Świętokrzyskie w marcu 2018
W marcu br. po raz pierwszy od
lutego 2017 r. odnotowano spadek
produkcji sprzedanej przemysłu
w skali roku – o 3,7%. Pomimo to na
przestrzeni I kwartału odnotowano
wzrost o 5,3%.
Przeciętne zatrudnienie pozostało wyższe
niż rok wcześniej (o 3,2%). Według stanu na 31
III 2018 r. stopa bezrobocia ukształtowała się na
poziomie 9,1% wobec 9,3% przed miesiącem
i 10,4% przed rokiem. Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w skali roku było o 6,3% wyższe
w porównaniu z analogicznym okresem ub.
roku, a zarejestrowany wzrost był nieznacznie
niższy niż w ub. roku. Przed rokiem wynagrodzenia wzrosły o 7,0%. Na przestrzeni trzech
miesięcy br. przeciętne wynagrodzenie brutto
wzrosło w większym stopniu niż przed rokiem
(o 7,2% wobec 6,2%).
Poziom cen większości detalicznych artykułów żywnościowych podniósł się w skali
roku. Podrożała znaczna część produktów
zbożowych i mlecznych oraz tłuszczowych.
Utrzymała się podwyżka cen produktów
mięsnych i wędlin. Zdrożały podstawowe
warzywa i owoce. Wzrosły także, chociaż
w niewielkim stopniu, wydatki na usługi
wynikające z użytkowania mieszkania.
Utrzymał się natomiast częściowy spadek cen
paliw. W stosunku do ub. roku nie zmieniły
się opłaty związane ze zdrowiem.
W marcu br. sprzedaż detaliczna zwiększyła się w skali roku o 12,4% (przed rokiem
odnotowano wzrost o 9,9%). Z kolei sprzedaż
hurtowa była o 1,0% wyższa niż w marcu
2017 r., wobec ubiegłorocznego wzrostu na
poziomie 7,7%. W I
kwartale 2018 r. sprzedaż detaliczna zwiększyła się w skali roku
o 12,8%, podczas gdy
w 2017 r. odnotowano
wzrost na poziomie
9,2%, natomiast sprzedaż hurtowa zwiększyła się o 7,2% wobec
odnotowanego w 2017
r. wzrostu o 1,9%.

Produkcja sprzedana w przetwórstwie przemysłowym, stanowiąca 87,1% produkcji
przemysłowej, w porównaniu z marcem 2017
roku, zmniejszyła się o 4,4%. Głęboki spadek
w dalszym ciągu notowano w sekcji dostawa
wody; gospodarowanie ściekami i odpadami;
rekultywacja – o 42,8%.
Wyższy niż w analogicznym miesiącu
2017 roku poziom produkcji sprzedanej
wystąpił w 15 działach przemysłu (spośród
28 występujących w województwie), niższy
– w 13. Spośród działów przemysłu o znaczącym udziale w sprzedaży największy wzrost
produkcji sprzedanej wystąpił w produkcji
wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny
– o 14,6%. Dynamicznie zwiększała się
w dalszym ciągu także produkcja maszyn
i urządzeń – o 11,5%. Po wysokim wzroście przed miesiącem, spadek odnotowano
w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw
sztucznych – o 19,3%, produkcji pojazdów
samochodowych, przyczep i naczep –
o 9,9%, produkcji artykułów spożywczych
– o 9,3%, a także w produkcji wyrobów
z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 6,3%.
W porównaniu z lutym 2018 r. produkcja
sprzedana w przetwórstwie przemysłowym
wzrosła o 12,0%, a w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji
– o 22,8%. Wydajność pracy w przemyśle,
mierzona produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego, w marcu 2018 r. wyniosła (w cenach
bieżących) 35,5 tys. zł i była (w cenach stałych) o 6,4% niższa niż przed rokiem, przy
większym o 2,8% przeciętnym zatrudnieniu
i wzroście przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto o 7,0%.

Na przestrzeni I kwartału 2018 r. produkcja
sprzedana przemysłu wyniosła (w cenach
bieżących) 6550,6 mln zł i była (w cenach
stałych) o 5,3% wyższa niż w analogicznym
okresie poprzedniego roku. Spośród działów
o znaczącym udziale w sprzedaży najszybciej rosła produkcja wyrobów z metali oraz
produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy
i wikliny.
Produkcja sprzedana budownictwa
(w cenach bieżących) w marcu 2018 r. wyniosła 210,2 mln zł i była o 8,2% mniejsza niż
przed rokiem. Wydajność pracy w budownictwie, mierzona produkcją sprzedaną na
1 zatrudnionego wyniosła 22,4 tys. zł i była
niższa niż przed rokiem o 8,2%.
Produkcja budowlano-montażowa
(w cenach bieżących) w marcu 2018 r.
ukształtowała się na poziomie 104,9 mln zł
i stanowiła 49,9% ogółu produkcji sprzedanej budownictwa. W stosunku do lutego
2018 r. produkcja budowlano-montażowa
wzrosła o 11,0%, a w odniesieniu do marca
2017 r. – zmalała o 15,1%. Spadek produkcji
budowlano-montażowej w skali roku był
rezultatem jej znacznie niższej wartości
w przedsiębiorstwach zajmujących się
głownie budową budynków oraz robotami
budowlanymi specjalistycznymi.
Do wzrostu produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z lutym 2018 r. przyczyniły się podmioty, których podstawowy
rodzaj działalności stanowi budowa obiektów
inżynierii lądowej i wodnej – produkcja
zwiększyła się o 99,4% oraz jednostki wykonujące przede wszystkim roboty budowlane
specjalistyczne – wzrost o 15,2%.
Źródło: http://kielce.stat.gov.pl/

PRZEMYSŁ
I BUDOWNICTWO
Produkcja sprzedana
przemysłu w marcu
2018 r. osiągnęła wartość (w cenach bieżących) 2223,9 mln zł
i była (w cenach stałych) o 3,7% mniejsza niż przed rokiem
oraz o 10,1% większa
niż przed miesiącem.
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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).
BRDK20180322001 Duńska firma poszukuje dostawców różnych akcesoriów,
narzędzi i urządzeń do grillowania, głównie
metalowych.
BRES20180108001 Hiszpańska agencja
reklamowa jest odpowiedzialna za centrum
informacji turystycznej i sklep z pamiątkami.
Firma poszukuje europejskich producentów,
którzy mogą wytwarzać produkty w kształcie
ryb w następujących materiałach: ceramika,
tkanina pluszowa, cukierki i/lub wyroby czekoladowe w ramach umowy produkcyjnej.
BRDK20180319001 Mała duńska firma
projektowa poszukuje dostawców artykułów metalowych, kubków i świec. Dostawcy
muszą być w stanie obsługiwać zamówienia
o różnej wielkości, organizować logistykę
i transport do Danii, znać język angielski
oraz szybko udzielać odpowiedzi, np. poprzez pocztę elektroniczną.
BRRU20180117001 Rosyjska firma, specjalizująca się w produkcji lodów z mleka
pełnego i śmietany pełnej, zainteresowana
jest znalezieniem dostawców i producentów
mleka i śmietany do współpracy w ramach
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
BRRO20180227001 Rumuńska firma
specjalizuje się w produkcji wyrobów
z drutu metalowego dla budownictwa.
Poszukuje partnerów biznesowych, którzy
są w stanie dostarczyć wymagane surowce.
Współpraca będzie się opierać na porozumieniach produkcyjnych.
BRSE20180319001 Szwedzki projektant
wnętrz zamierza zawrzeć umowę produkcyjną z producentem ceramiki, który może
wyprodukować wazon na wyłączność
i udzielić wskazówek, jeśli zaistnieją jakiekolwiek zmiany, które należy wprowadzić,
aby projekt mógł zostać wprowadzony do
produkcji.
BRES20180220001 Hiszpańskie centrum
badawcze, specjalizujące się w tworzywach
sztucznych i materiałach kompozytowych,
posiada szczególne kompetencje w zakresie
opracowywania materiałów polimerowych
dostosowanych do druku 3D. Firma poszukuje włókna, które w technologii modelowania osadzania topionego (FDM) służy do
produkcji elementów z tworzyw sztucznych
o właściwościach pozwalających na kolejne
procesy metalizacji metodą elektrolizy (powlekanie miedzi + srebro).

BRRU20171221010 Rosyjska firma
opracowała interaktywną encyklopedię
flory i fauny, obejmującą wszystkich
przedstawicieli dzikiej przyrody, dla ludzi
w każdym wieku, którzy kochają przyrodę
i są zainteresowani, aby dowiedzieć się więcej na jej temat. Firma poszukuje partnerów,
którzy pomogą w udoskonaleniu projektu
w ramach umowy o świadczenie usług.
BRSG20180217002 Singapurska firma
dystrybucyjna poszukuje nowych aktywów
dla swojego portfolio w zakresie innowacyjnych produktów do dostarczania rozwiązań
medycznych dla osób starszych w dziedzinie rehabilitacji, opieki geriatrycznej, oceny
psychiatrycznej, leczenia oraz zarządzania
lekami. Docelowymi rynkami są starzejące
się społeczeństwa w krajach azjatyckich.
Spółka rozważa zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych z firmami
europejskimi.
BRSE20180226001 Szwedzka firma
handlowa sprzedaje zdrowe produkty żywnościowe konsumentom. Firma zamierza
zawrzeć umowę produkcyjną z producentem
na suszone owoce i napary ziołowe, podobne do herbaty.
BRSG20180217001 Firma z Singapuru
specjalizuje się w dystrybucji i integracji
systemów bezprzewodowych i radiowych
oraz świadczeniu usług wsparcia dla sektora
bezpieczeństwa publicznego, górnictwa,
energii odnawialnej, transportu, przemysłu
morskiego, lądowego i morskiego, ropy
naftowej i gazu. Zamierza poszerzyć swoją
ofertę – poszukuje europejskich dostawców
lub producentów, którzy oferują rozwiązania i produkty radiowe i bezprzewodowe za
pośrednictwem umowy handlowej.
BRUK20180213002 Firma z siedzibą
w Londynie opracowuje innowacyjną technologię zabezpieczania cyberprzestrzeni za
pomocą kwantowych kluczy szyfrowania.
Rozwiązanie ma szereg zastosowań, w tym
militarną obronę, przemysłowy internet rzeczy i lepsze połączenie systemu transportu
dla inteligentnych miast. Firma ma zarówno
możliwości rozwoju oprogramowania, jak
i sprzętu, i dąży do podpisania umowy
produkcyjnej z partnerem produkcyjnym
zdolnym do tworzenia modułów bezpieczeństwa sprzętowego.
BRES20180221001 Hiszpańska firma,
działająca jako producent farb i lakierów
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w dziedzinie chemii, poszukuje producenta narzędzi w Europie. Wytwórca
powinien być w stanie produkować narzędzia do malowania dostosowane do ich
marki. Firma poszukuje szerokiej gamy
narzędzi: szczotek, wałków malarskich,
mini wałków, narzędzi do efektów dekoracyjnych, uzupełnień aplikacji, ochrony
powierzchni, przygotowania powierzchni
i innych.
BRES20180220004 Hiszpański producent metalowych komponentów, akcesoriów, biżuterii i biżuterii dla luksusowego
przemysłu odzieżowego poszukuje dostawców surowego mosiądzu, materiału,
z którego korzystają firmy w około 95%
swojej produkcji.
BRPT20180205001 Portugalskie MŚP
z dziesięcioletnim doświadczeniem w analizie technicznej, projektowaniu, usługach
doradczych dla użytkowników końcowych
i inwestorów oraz wdrażaniu projektów
w zakresie efektywności energetycznej
w rolnictwie i sieciach wodociągowych
poszukuje nowych innowacyjnych produktów (sprzęt kontrolny i oprogramowanie,
czujniki i urządzenia pomiarowe). Firma
poszukuje podmiotów prywatnych do
zawarcia umowy o pośrednictwo handlowe.
BOME20180212001 Firma z Czarnogóry, specjalizująca się w odlewaniu
stali dla maszyn ogólnych, górniczych,
budowlanych, cementowych, spopielania,
hutnictwa morskiego i żelaznego oraz metalurgii nieżelaznej, poszukuje dystrybutorów
chcących nawiązać współpracę.
BOUA20180211001 Ukraińska firma
rzemieślnicza z siedzibą w Gorodence
oferuje ręcznie robioną ceramiczną zastawę
stołową i oraz produkty do dekoracji wnętrz.
Produkty są tworzone oryginalną techniką
z rzadkiej niebieskiej gliny. Firma poszukuje unijnych importerów, pośredników
lub hurtowników specjalizujących się
w rzemiośle do zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucji.
BOCZ20180214001 Czeska firma biotechnologiczna opracowała preparat biologiczny oparty na mikroorganizmach,
który w znacznym stopniu redukuje ponad
40 gatunków grzybiczych oddziałujących
na skórę lub paznokcie. Mikroorganizm,
po usunięciu grzybów, znika bez efektów
ubocznych. Firma wykorzystała go do
opracowania zestawu kosmeceutyków,
zaprojektowanych dla różnych części ciała.
Obecnie firma poszukuje dystrybutorów zaopatrujących branżę medyczną i kosmetyczną w celu podpisania umów o świadczenie
usług dystrybucyjnych.
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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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