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NEWSLETTER STAROPOLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ
Staropolska Izba PrzemysłowoHandlowa po raz czternasty zaprasza przedsiębiorców i wynalazców
do udziału w konkursie o nagrodę
NOVATOR.
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
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 świętokrzy-

Konkurs o nagrodę
NOVATOR 2019
skiego, 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.
Patronat nad konkursem sprawują:
Prezes Urzędu Patentowego RP, Prezes
Krajowej Izby Gospodarczej, Wojewoda
Świętokrzyski i Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego. Sponsorem jest Bank
Gospodarstwa Krajowego.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca
2020 roku. Materiały konkursowe znajdują
się na stronie SIPH www.siph.com.pl
w zakładce „aktualności”.

Przedsiębiorcy otrzymają
vouchery na doradztwo
Usługi doradcze dla przedsiębiorców – to główne założenie projektu
realizowanego przy unijnym wsparciu w regionie świętokrzyskim.
Zainteresowanie drugim naborem,
który właśnie się zakończył, okazało się ogromne – wpłynęło 149
formularzy zgłoszeniowych. Kolejne
nabory planowane są w połowie
tego roku.
Projekt „Popytowy System Innowacji
– rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim
poprzez profesjonalne usługi doradcze” ruszył w ubiegłym roku i potrwa do 2023 r. Na
jego realizację przeznaczono kwotę ponad
51 mln zł. W pierwszej transzy podpisano
65 umów, do drugiego naboru zgłosiło się aż
149 przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiego. Projekt realizuje m.in. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa.
– W drugiej transzy konkursu do rozdysponowania mamy kwotę 8 mln zł – mówi
Katarzyna Kowalewska, kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu
Marszałkowskiego w Kielcach. – Obecnie
jesteśmy na etapie oceny wniosków, na
wiosnę zaplanowaliśmy podpisywanie
umów z przedsiębiorcami, którzy zakwalifikują się do projektu.
Liczba zgłoszeń do drugiej transzy projektu dowodzi, że zapotrzebowanie na profesjonalne usługi doradcze, dzięki którym firmy mogą usprawnić swoje funkcjonowanie,
a przez to zwiększyć konkurencyjność
na rynku, jest ogromne. Projekt zakłada
bowiem, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa
świętokrzyskiego mogą skorzystać z voucherów na zakup usługi doradczej świadczonej przez Instytucje Otoczenia Biznesu
lub uczelnie wyższe. Niezwykle istotne jest
to, że uczestnicy projektu sami dostosowują
pakiety usług, tak by dopasowane były one

do ich indywidualnych potrzeb i branży,
którą reprezentują.
– W pierwszy naborze najwięcej standardowych usług doradczych dotyczyło
opracowania biznes planów, natomiast
w specjalistycznych – wsparcia w opracowaniu dedykowanych systemów informatycznych, opinii o innowacyjności
czy audytu o efektywności energetycznej
– dodaje Katarzyna Kowalewska.
Warto podkreślić, że projekt „Popytowy
System Innowacji – rozwój MŚP w regionie
świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” to wynik inicjatywy Catching
up regions, realizowanej przez Komisję Europejską, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego, której jednym z działań
było przeprowadzenie przez Ekspertów
Banku Światowego badania potrzeb świętokrzyskich przedsiębiorców. Analiza wykazała, iż usługi doradcze wspomagające ich
powinny być sprofilowane pod względem
branży oraz cech przedsiębiorstwa, a efektywna usługa, to taka, która dopasowana jest
indywidualnie do potrzeb każdej z firm.
W pierwszej połowie tego roku planowany jest trzeci już nabór dla przedsiębiorców,
którzy będą chcieli skorzystać z voucherów
na usługi doradcze, przewidziano także
nabór dla grup małych i średnich przedsiębiorstw na proinnowacyjne usługi doradcze
oraz dla Instytucji Otoczenia Biznesu
na wsparcie w zakresie profesjonalizacji
usług.
Projekt współfinansowany jest przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 Wsparcie
świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia
poziomu przedsiębiorczości w regionie.
Źródło: www.swietokrzyskie.pro
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Jolanta Sobala – w. 24
Szkolenia
Emilia Sutowicz – w. 34

2

Styczeń w skrócie
• Bank Gospodarstwa Krajowego
(BGK) po raz drugi z kolei znalazł się
w gronie wyróżnionych nagrodą Top Employer, przyznawaną przedsiębiorstwom,
które stwarzają swoim pracownikom najlepsze warunki pracy i rozwoju. W tegorocznej
edycji badania uhonorowano ponad 1600
organizacji w 119 krajach na pięciu kontynentach. Top Employers Institute przyznaje
certyfikat przedsiębiorstwom, które tworzą
najlepsze warunki pracy, dbają o talenty
i ich rozwój na wszystkich szczeblach organizacji, a także dążą do ciągłego doskonalenia praktyk związanych z zatrudnieniem.
Oceniane są m.in. świadczenia podstawowe
i dodatkowe oraz warunki pracy, rozwój
kariery zawodowej pracowników i szkolenia, które oferuje im pracodawca, a także
sposób zarządzania kulturą organizacyjną
firmy. Bank Gospodarstwa Krajowego został
nagrodzony tytułem Top Employer również
w 2019 roku.
• Jak poinformowało „Echo Dnia” Cerrad
– od ponad 20 lat producent płytek ceramicznych i gresowych ze Starachowic – odkupi
od Ceramiki Nowej Gali całe przedsiębiorstwo, obejmujące działalność produkcyjną,
sprzedażową i dystrybucyjną. Pozwoli to
kontynuować produkcję w zakładach w Końskich i Kopaninach, należących obecnie do
koneckiej firmy Ceramika Nowa Gala.
W październiku 2019 roku, Cerrad nabył
78,59 procent akcji Ceramiki Nowej Gali.
W ramach zakończonego właśnie drugiego
wezwania, Cerrad zwiększył swój udział do
82,82 procent. Pakiet ten został kupiony za
łączną kwotę ponad 29 milionów złotych.
- Decydując się na przejęcie Ceramiki Nowej Gali, postrzegaliśmy ją przede wszystkim jako firmę z rozpoznawalną marką
i znaczącą pozycją rynkową. Wiedzieliśmy
jednocześnie, że boryka się ona z licznymi
problemami i notuje wielomilionowe straty.
Poniesiona w okresie pierwszych trzech
kwartałów 2019 roku skonsolidowana strata
netto Ceramiki Nowej Gali przekroczyła 12
milionów złotych, a skumulowana strata netto za lata 2016-2018 wyniosła ponad 35 milionów złotych. Naruszone zostały ponadto
tak zwane kowenanty, czyli warunki umów
kredytowych, co rodzi ryzyko postawienia
tych kredytów w stan natychmiastowej
wymagalności – poinformował Paweł Bąk,
prezes Cerradu.
Ceramika Nowa Gala pozyska natomiast
środki, które w pierwszej kolejności zostaną
przeznaczone na pełną spłatę jej kredytów.
Dzięki tym działaniom spółka uniknie
masowych zwolnień pracowników, które
niewątpliwie groziłyby Ceramice Nowej
Gali w przypadku ziszczenia się scenariusza
niewypłacalności.

• Brązowym medalem EcoVadis wyróżniona została firma INTESTER Sp. z o.o.
Dobrów. EcoVadis jest agencją ratingową
oceniającą działania i praktyki dostawców
w zakresie ich społecznej odpowiedzialności
biznesu. Klienci są oceniani w skali od 0 do
100 punktów przyznawanych w ramach czterech zagadnień: środowisko naturalne, działania społeczne, etyka oraz łańcuch dostaw.
Ocena ta powstaje z wykorzystywaniem
kompleksowej metodologii, która opiera
się o międzynarodowe standardy, takie jak
Global Reporting Index (GRI), ISO 26000
oraz założenia Global Compact. Dostawcy
oceniani są pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu z uwzględnieniem sektora
działalności, wielkości oraz lokalizacji.
• Dwie nowe pompownie ścieków wartości prawie 5 milionów złotych powstaną
w gminie Masłów. Wodociągi Kieleckie
podpisały 22 stycznia umowę z wykonawcą, firmą „HYDROCOMPLEX” z BuskaZdroju. Dzięki temu ścieki pokonają góry
i popłyną do oczyszczalni w Sitkówce. Obie
pompownie powstaną w ciągu drogi powiatowej Mąchocice Kapitulne – Ciekoty, mają
być gotowe do września 2020 roku.
• Przedstawiciele Politechnika Świętokrzyskiej uczestniczyli 14 stycznia 2020
r. w pierwszym tegorocznym posiedzeniu
Rady Biznesu Miasta Kielce. W skład Rady
– działającej przy Prezydencie Miasta
– wchodzą właściciele i prezesi ponad 30
kluczowych kieleckich firm (m.in. branża
budowlana, metalowa, informatyczna).
W trakcie spotkania Politechnika Świętokrzyska przedstawiła powstającą na
kampusie uczelni nową infrastrukturę laboratoryjną (projekt „CENWIS”), mającą
służyć współpracy z biznesem i realizacji
projektów badawczo-wdrożeniowych. Rektor prof. Wiesław Trąmpczyński przedstawił
także założenia gospodarcze dla nowoczesnego kampusu laboratoryjnego Głównego
Urzędu Miar, który powstaje w Kielcach.
Politechnika Świętokrzyska jest partnerem
w konsorcjum realizującym ten unikalny
w skali kraju projekt.
• Kierownictwo Celsium Sp. z o.o.
wzięło udział 29 stycznia w uroczystej gali,
podczas której zostały wręczone nagrody
dla laureatów ogólnopolskiego programu
„Firma Przyjazna Klientowi”. To już trzeci
rok, kiedy firma bada poziom satysfakcji
swoich klientów. Analizowane są obszary
takie jak ocena współpracy, ocena kontaktu, ogólne zadowolenie oraz skłonność do
rekomendacji. To dla Celsium bardzo ważne
wyróżnienie, bo przyznawane na podstawie
ocen klientów. To także mobilizacja do
utrzymywania wysokiego poziomu obsługi
i wyzwanie na kolejne lata.

Przedsiębiorczość świętokrzyska

Oferty firm
członkowskich
SEKA S.A. – Szkolenia
• Pracownicze Plany Kapitałowe –
07.02.2020
• Trudny klient – 12.02.2020
• Prawo pracy i czas pracy – najnowsze przepisy – 14.02.2020
• Zmiany w VAT w 2019 i 2020 roku
– 17.02.2020
• BDO – obowiązkowa praktyka od 2020 r.
– 21.02.2020
• Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń elektroenergetycznych
– G1 – 21.02.2020
• Szkolenie przygotowujące do egzaminu
– kwalifikacje na stanowisku eksploatacji
i dozoru: urządzeń, instalacji i sieci gazowych
„G3” – 21.02.2020
• Szkolenie przygotowujące do egzaminu
– kwalifikacje na stanowisku eksploatacji
i dozoru: urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przesyłających, zużywających ciepło
– „G2” – 21.02.2020
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników
służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób
wykonujących zadania tej służby – 24.02.2020,
02.03.2020
• Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia
– 25.02.2020
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
– 26.02.2020
• Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
– 27.02.2020
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników
administracyjno-biurowych – 27.02.2020
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników
inżynieryjno-technicznych – 27.02.2020
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników,
o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp
– 27.02.2020
• Ochrona Danych Osobowych w praktyce
– obowiązujące przepisy z uwzględnieniem
nowelizacji – 09.03.2020
• Czas pracy – ewidencja i graﬁki czasu pracy
– 13.03.2020
Kontakt: www.seka.pl/nasze-biura/kielce/

Imprezy Targów Kielce
19-21 II 2020
• XI Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka KIDS’ TIME
26-27 II 2020
• XXIII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki
• XVIII Targi Odnawialnych Źródeł
Energii ENEX
• XXI Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH
• I Salon Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego

Spotkania kooperacyjne
na targach Futurebuild 2020
Zapraszamy do udziału w międzynarodowych spotkaniach kooperacyjnych dla branży budowlanej FUTUREBUILD 2020, które odbędą się
w dniu 4 marca 2020 r. w Londynie.
Futurebuild to trzydniowa konferencja organizowana w dniach 3-5 marca 2020r., podczas
której odbywają się targi wystawiennicze adresowane do firm reprezentujących szeroko pojętą
branżę budowlaną opartą na nowoczesnych
technologiach.
SPOTKANIA B2B
Spotkania kooperacyjne to seria bilateralnych, uprzednio zaaranżowanych 20-minutowych spotkań b2b pomiędzy przedstawicielami
firm z różnych krajów działających w tej samej
branży i zainteresowanych nawiązaniem współpracy z zagranicznymi partnerami.
DLA KOGO
Wydarzenie to stanowi doskonałą okazję
dla dostawców, wykonawców, dystrybutorów
do odkrywania nowych i innowacyjnych produktów i usług z rynku międzynarodowego
oraz jest szansą dla producentów produktów,
usługodawców, podwykonawców na spotkanie
z profesjonalistami z branży budowlanej, takimi
jak: architekci, wykonawcy, dystrybutorzy,
agenci, handlowcy budowlani, centra badawcze, uniwersytety.
Sektory, do których skierowane są targi:
• efektywność energetyczna budynków

• niska emisyjność energetyczna
• materiały
• infrastruktura miejska
REJESTRACJA
• Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym
on-line określają profil swojej działalności oraz
rodzaj współpracy, który chcieliby nawiązać.
• Dane zarejestrowanych firm na bieżąco
umieszczane są w katalogu on-line na stronie
giełdy.
• Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby
spotkać się podczas giełdy.
• W dniu 4 marca 2019 r., przy ponumerowanych stolikach, odbywają się serie uprzednio
zaaranżowanych 20-minutowych spotkań
pomiędzy dobranymi w pary firmami.
Oficjalnym językiem spotkań będzie język
angielski. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
WAŻNE TERMINY
• do 1 marca 2020 r. – rejestracja
Szczegóły dostępne są na oficjalnej stronie
wydarzenia https://futurebuild-matchmaking2020.b2match.io/
Organizatorem spotkań jest sieć Enterprise
Europe Network. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jest oficjalnym partnerem
spotkań.
Kontakt: Ośrodek Enterprise Europe Network przy SIPH, tel. 413680278, e-mail: een@
siph.com.pl

Po wiedzę do Japonii
World Class Manufacturing – to pięciodniowa misja szkoleniowa, która pozwoli menadżerom odkryć japońskie podejście do światowej
klasy produkcji, dowiedzieć się jak japońskie
firmy osiągają najwyższe standardy produkcji,
podpatrzeć najnowsze trendy odwiedzając najlepsze zakłady produkcyjne w Japonii.
CEL MISJI
Misja pomoże uczestnikom w lepszym zrozumieniu praktyk TQC (Total Quality Control),
TQM (Total Quality Management), TPM (Total
Productive Maintenance), JIT (Just In Time),
TIE (Total Industrial Engineering) oraz produkcji wg filozofii KAIZEN.
PROFIL UCZESTNIKA
Kandydat musi spełniać następujące kryteria:
– pracować dla firmy, która jest w ponad
50% własnością kraju partnerskiego UE lub
COSME;
– dobrze władać językiem angielskim;
– być pracownikiem / kierownikiem zespołu
zaangażowanym w zmianę metod produkcji/
strategii inżynierii produkcji i/lub kontroli

Newsletter Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

produkcji lub też mieć doświadczenie w zarządzaniu operacjami.
FINANSOWANIE UDZIAŁU W MISJI
Organizator wyjazdu – Centrum UE-Japonia
pokrywa wszystkie koszty bezpośrednio związane z misją (tj. wykłady i seminaria, wyjazdy
studyjne, w tym wizyty w firmach).
Uczestnicy muszą pokryć koszty podróży do/z Japonii, koszty zakwaterowania
i wszelkie inne koszty nie pokryte bezpośrednio przez Centrum UE-Japonia (koszty
utrzymania).
MŚP z Polski mogą skorzystać z dotacji
w wysokości 600 EUR, ale nieobecności
w trakcie kursu mogą prowadzić do odliczeń
w wysokości 120 EUR / dzień.
MŚP muszą wpłacić 100% zwrotnego depozytu w wysokości 1000 €, aby zagwarantować
miejsce na kursie.
Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny znajduje się na stronie organizatora EUJapan Centre for Industrial Cooperation
https://www.eu-japan.eu/events/world-classmanufacturing
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Wstępny szacunek Koniunktura
produktu krajowego w styczniu 2020
brutto w 2019 roku
Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wstępny
szacunek produktu krajowego brutto w 2019 roku.

Świętokrzyscy przedsiębiorcy z większości prezentowanych rodzajów działalności oceniają w styczniu koniunkturę korzystniej niż przed miesiącem. Największy
wzrost wkaźnika odnotowano w sekcji zakwaterowanie
i gastronomia.

Źródło: www.kielce.stat.gov.pl

Produkt krajowy brutto w ujęciu realnym zwiększył się o 4,0% (w
roku 2018 o 5,1%). Spożycie ogółem zwiększyło się o 4,0% (w roku 2018
o 4,1%), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 3,9% (w
roku 2018 o 4,3%). Wzrost akumulacji oceniono na 3,0% (w roku 2018
10,1%), a w jej ramach wzrost inwestycji na 7,8% (w roku 2018 8,9%).
Komunikat zawierał też wybrane informacje o stronie podażowej
rachunków narodowych. Wartość dodana okazała się o 4,0% wyższa niż
w roku poprzednim (w roku 2018 wzrost wyniósł 5,1%). W przypadku
przemysłu wzrost wyniósł 4,2% (w roku 2018 4,6%), budownictwa 2,8%
(w roku 2018 12,2%) a w handlu 4,7% (w roku 2018 4,6%).
Na wypracowany w roku 2019 wzrost gospodarczy na poziomie 4,0%
najbardziej oddziaływało spożycie kreujące 3,0 pkt. proc. ( w tym spożycie
indywidualne 2,2 pkt. proc. oraz spożycie zbiorowe 0,8 pkt. proc.). Akumulacja zwiększyła skalę wzrostu o 0,6 pkt. proc. Przy czym wchodzące
w jej skład inwestycje zwiększyły o 1,4 pkt. proc. a zmiana stanu zapasów
pomniejszyła o 0,8 pkt. proc. Ów spadek zapasów najprawdopodobniej
skorelowany był z ograniczeniem importu zaopatrzeniowego dzięki czemu
saldo obrotów z zagranicą miało pozytywny wpływ na dynamikę PKB
powiększając ją o 0,4 pkt. proc.
Przedstawione dane pozornie nie odbiegały specjalnie od oczekiwanych
(spodziewano się wzrostu produktu krajowego brutto w przedziale 4,1%
– 4,2%). Jednak świadczą o wyraźnie gorszym niż zakładano wyniku
czwartego kwartału. Wstępny szacunek produktu krajowego prezentowany już w końcu stycznia nie zawiera informacji o wynikach poszczególnych kwartałów roku, w szczególności o wynikach kwartału czwartego.
W sposób zrozumiały analitycy dokonują szacunków końcówki roku
zestawiając wcześniej publikowane dane po trzech kwartałach z prezentowanymi obecnie. Wynika z nich że dynamika PKB w czwartym kwartale mogła obniżyć w okolice 2,9% – 3,1% wobec oczekiwanych 3,7%
– 3,9%. Oznaczałoby to znaczne przyspieszenie hamowania gospodarki,
która przez większą część roku zachowywała się wcale nieźle. Przy tak
sporządzanych kalkulacjach analityków szczególnie słabo prezentuje się
wzrost spożycia indywidualnego (3,5% w miejsce spodziewanych 4,0%).
Po stronie podażowej fatalnie prezentuje się budownictwo z dynamiką
ujemną w okolicach -5%, a słabiej niż oczekiwano wynik w handlu ze
wzrostem 3,9% zamiast zakładanych wcześniej 4,6%.
Należy mieć jednak na uwadze, że wraz z prezentacją danych za poszczególne kwartały roku 2019 możemy poznać nie tylko dane kwartału
czwartego, ale i korekty wcześniej prezentowanych. Jeśli owa korekta
byłaby „w dół” to wynik końcówki roku prezentowałby się nieco lepiej
niż w powyżej przytoczonej kalkulacji.
Piotr Soroczyński
www.kig.pl
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Przedsiębiorczość świętokrzyska

Współpraca międzynarodowa
Przedstawiamy aktualne oferty współpracy firm zagranicznych. W przypadku
zainteresowania wybraną ofertą prosimy o kontakt z Ośrodkiem Enterprise
Europe Network przy SIPH – Dorota Lasocka e-mail: d_lasocka@siph.com.
pl lub Sylwia Zieja e-mail: s_zieja@siph.com.pl, tel. 41 368 02 78. Uzyskanie
danych kontaktowych jest bezpłatne, wystarczy podać numer oferty.
BRDE20191202001 Rodzinna niemiecka
firma, produkująca i dystrybuująca specjalistyczne artykuły ogrodowe z litego drewna,
poszukuje dostawców drewnianych elementów z drewna modrzewiowego z Rumunii
i Polski do umowy podwykonawczej.
BRCZ20191210001 Czeska firma, specjalizująca się w dystrybucji produktów i materiałów potrzebnych w wyrobach konsumenckim, poszukuje producentów elementów
z tworzyw sztucznych. Ma dobre powiązania
z wieloma czeskimi przedsiębiorstwami
przemysłowymi, może ona je wykorzystać
do sprzedaży produktów słoweńskich, słowackich lub polskich. Firma chce rozszerzyć
portfolio oferowanych towarów na wyroby
z tworzyw sztucznych wykorzystywane
w różnych gałęziach przemysłu – w przemyśle elektronicznym, tekstylnym, obuwniczym, poligraficznym, drzewnym, celulozowo-papierniczym. Rozważana jest współpraca na podstawie umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
BRRU20191209001 Rosyjska firma,
specjalizująca się w świadczeniu usług
fryzjerskich i kosmetologicznych, poszukuje partnerów wśród firm produkujących
kosmetyki do współpracy w ramach umowy
o usługach dystrybucyjnych.
BRRO20191204001 Rumuńska firma jest
zainteresowana dystrybuowaniem systemów
fotowoltaicznych (zestawów instalacyjnych
do systemów fotowoltaicznych), paneli
fotowoltaicznych, słupów oświetleniowych
fotowoltaicznych i turbin wiatrowych. Obecnie firma oferuje doradztwo i projektowanie
w zakresie odnawialnych źródeł energii
i innych rodzajów instalacji elektrycznych.
Potencjalnymi partnerami są producenci
i hurtownicy takich systemów. Współpraca
odbywać się będzie na podstawie umów
o świadczenie usług dystrybucyjnych.
BRRO20191125001 Rumuńska firma
produkuje w 100% naturalne, wykonane
ręcznie, kosmetyki dla kobiet i mężczyzn,
w tym kremy, eliksiry, masło do ciała, peelingi i eksfolianty, balsamy do ust itp., wszystkie produkty są produkowane w oparciu
o własne, oryginalne receptury. W procesie
produkcji firma rumuńska używa wyłącznie
naturalnych maseł i olejków. W związku
z tym poszukuje dostawców naturalnych olejów i maseł do zastosowań kosmetycznych,
na podstawie umów z dostawcami.

BRRU20191209003 Rosyjska firma, zajmująca się przetwórstwem drewna, poszukuje partnerów do transportu swoich towarów
w ramach umowy serwisowej.
BRCZ20191211001 Czeska firma, zajmująca się rozwojem, produkcją i dostarczaniem
technologii w zakresie oczyszczania ścieków,
wody i powietrza, poszukuje partnerów
do współpracy z ciekawymi pomysłami
w projektach badawczych, dotyczących
oczyszczania wody. Partner powinien być
dostawcą rozwiązań przesyłowych, które
mogą być przeniesione do innych dziedzin.
Rozważana jest współpraca na podstawie
umowy z dostawcą.
BRRU20171221029 Rosyjska firma,
specjalizująca się w produkcji odzieży, druku
i znakowaniu pamiątek, szuka partnerów zajmujących się sprzedażą tkanin do podpisania
umowy produkcyjnej.
BRRU20191210003 Rosyjska firma
z Obwodu Twerskiego zajmuje się produkcją
wyrobów drukowanych i reklamy zewnętrznej, a także działa w sektorze marketingu,
imprez i mediów. Poszukuje partnerów
produkujących tkaniny banerowe i papier na
podstawie umowy produkcyjnej.
BRFR20191125001 Dostarczając rozwiązania izolacyjne od ponad 20 lat, francuska firma wykorzystuje swoje ogromne
doświadczenie, aby znaleźć optymalne
opcje termiczne dla projektu budowlanego
lub remontowego. MŚP pracuje głównie
nad izolacją akustyczną i termiczną strychów, ścian i garaży. W celu dostarczenia
swoich rozwiązań na rynek, firma kupuje
wełnę szklaną i wełnę mineralną. Ponieważ
produkty te nie zawsze są dostępne, MŚP
poszukuje certyfikowanego dostawcy z UE
na podstawie umowy z dostawcą.
BRFR20191031001 Francuski edytor
oprogramowania, działający w dziedzinie
bezpieczeństwa cybernetycznego (bezpieczeństwo aplikacji), poszukuje partnerów z sektora technologii informacyjnych
i komunikacyjnych (ICT). Partnerzy ci będą
pomagać swoim klientom, którzy potrzebują
wsparcia w opanowaniu ryzyka cybernetycznego związanego z tworzonymi przez
nich lub zlecanymi na zewnątrz aplikacjami.
Partnerstwo będzie miało formę umowy
o świadczenie usług.
BRRU20191211003 Rosyjska firma, zajmująca się projektowaniem mini-kamperów,
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szuka producentów pojazdów rekreacyjnych
w krajach UE, aby podpisać umowę jointventure, dotyczącą opracowania i produkcji
mini-kamperów na rynek rosyjski.
BRMK20191204001 Macedoński producent wysokiej jakości części do maszyn,
narzędzi i usług poszukuje zagranicznych
dostawców surowców do produkcji metali,
prętów i profili. Firma szuka partnerów na
podstawie umowy produkcyjnej.
BRIT20191206001 Włoski start-up,
zajmujący się promocją metod i narzędzi
Montessori, szuka producentów artykułów
tekstylnych dla niemowląt, które będą
sprzedawane na ich platformie e-commerce. Celem jest podpisanie długoterminowej
umowy produkcyjnej.
BRMK20191203001 Macedońska firma,
importer i dystrybutor różnego rodzaju produktów spożywczych, takich jak mrożone
mięso i produkty mięsne (kurczak, indyk,
wołowina i cielęcina, wieprzowina i ryby
morskie), poszukuje nowych partnerów
europejskich (producentów i hurtowników
z przemysłu spożywczego) w ramach umów
agencyjnych i umów dystrybucyjnych.
BRES20191209001 MŚP z Wysp Kanaryjskich z dużym doświadczeniem
w dystrybucji wysokiej jakości organicznych
produktów kosmetycznych poszukuje certyfikowanych producentów organicznych farb
do włosów, olejków eterycznych, surowców,
kosmetyków DIY, organicznych kremów do
opalania, olejków do masażu i kadzideł w UE
na podstawie umowy dystrybucyjnej.
BRSK20191203001 Słowacka firma projektuje i buduje domy pasywne z zielonym
dachem, osłonięte ziemią (zarówno na zboczach, jak i na płaskich terenach). Poszukuje
zagranicznych firm budowlanych do budowy
domów w ramach podwykonawstwa. Ponadto
firma oferuje kompleksową usługę od wstępnych konsultacji i projektowania graficznego
dla zagranicznych partnerów biznesowych.
BRRU20191210001 Rosyjska firma,
specjalizująca się w przemyśle drzewnym
(palety drewniane, pojemniki i opakowania
wykonane z drewna iglastego i liściastego),
poszukuje producenta lub dostawcy drewna
do zawarcia umowy z dostawcą.
BODE20191211001 Niemiecka firma
konsultingowa z ponad 30-letnim doświadczeniem w sektorze energii wiatrowej
poszukuje partnerów w krajach Europy
w celu zaoferowania swoich usług takim
firmom jak: firmy realizujące projekty
energetyczne, operatorzy farm wiatrowych
on- i offshore, producenci turbin, banki
i firmy ubezpieczeniowe. Firma oferuje
usługi podwykonawstwa.
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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”
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