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Stanisław Rupniewski
ze Świętokrzyską
Victorią
Stanisław Rupniewski, prezes
spółki Supon Kielce, został laureatem Nagrody Świętokrzyska
Victoria w kategorii Osobowość.
Serdecznie gratulujemy!
Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyska Victoria wręczono 25 lutego,
w siedzibie Międzynarodowego Centrum
Kultur w Kielcach.
– Ideą, która przyświecała pomysłodawcom nagrody było przekonanie, że
warto pokazywać instytucje, samorządy,
firmy, wyjątkowe osoby, które każdego
dnia wpływają na kreowanie pozytywnego wizerunku województwa – podkreślił
marszałek Andrzej Bętkowski.
Zwycięzcą w kategorii Osobowość
w XII edycji nagrody został Stanisław
Rupniewski.
– Jest współtwórcą Grupy Supon, zajmującej się sprzedażą sprzętu z zakresu
BHP i usług przeciwpożarowych, ale
też działaczem społecznym, mecenasem
wydarzeń kulturalnych, samorządowcem
– podkreślił przewodniczący Sejmiku
Andrzej Pruś.
– Jestem dumny, że wiele znaczących
osób udzieliło mi rekomendacji, zaufało
mi i doceniło moje starania, pracę na
rzecz innych – powiedział Stanisław
Rupniewski.
Szef Suponu oświadczył, że nagrodę
pieniężną przekazuje na rzecz Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas w Kielcach,
a także na wsparcie renowacji zabytków
sakralnych na kieleckiej Karczówce oraz
w Jędrzejowie.
Zwycięzcą XII edycji Nagrody Marszałka Województwa w kategorii Samorządność została Gmina i Miasto Chęciny.
W kategorii Przedsiębiorczość statuetka
Świętokrzyskiej Victorii została przyznana
PGE Energia Ciepła S.A.
www.swietokrzyskie.pro

Dofinansowanie usług
rozwojowych - ruszył projekt
„Kadry dla biznesu”
Staropolska Izba PrzemysłowoHandlowa jest partnerem projektu
„Kadry dla biznesu”, realizowanego
we współpracy ze Świętokrzyskim
Centrum Innowacji i Transferu
Technologii.
To kontynuacja projektu Operator usług
rozwojowych. W jego ramach przedsiębiorcy i ich pracownicy będą mogli uzyskać
dofinansowanie na refundację kosztów
usług rozwojowych (szkolenia i doradztwo)
zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), prowadzonej przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości:
www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.
Wsparcie w ramach projektu skierowane
jest do mikro, małych, średnich przedsiębiorców i ich pracowników, posiadających

siedzibę lub jednostkę organizacyjną na
terenie województwa świętokrzyskiego.
Wsparcie dotyczy dofinansowania do
80% kosztów realizacji usług rozwojowych, mających na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub
kompetencji społecznych przedsiębiorców
i ich pracowników. Rodzaje usług objętych
wsparciem obejmują:
• usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw,
np. doradztwo biznesowe, mentoring,
asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej,
• usługi rozwojowe dla pracowników
zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami
przedsiębiorstwa, np. ogólne i specjalistyczne szkolenia.
Nabór wniosków prowadzony będzie
w systemie ciągłym. Planowany termin
jego rozpoczęcia to marzec 2020 r.

Konkurs o nagrodę NOVATOR 2019
Staropolska Izba PrzemysłowoHandlowa zaprasza przedsiębiorców i wynalazców do udziału
w konkursie o nagrodę NOVATOR.
Patronat nad konkursem sprawują:
Prezes Urzędu Patentowego RP, Prezes
Krajowej Izby Gospodarczej, Wojewoda
Świętokrzyski i Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego. Sponsorem jest Bank
Gospodarstwa Krajowego.
W tym roku statuetki przyznane zostaną
w pięciu dziedzinach:
• „Innowacyjna inwestycja”
• „Współpraca nauka – przemysł”
• „Lider innowacyjności”
• „Animator gospodarki”
• „Młody novator”

Przypominamy, że oprócz dziedzin
„Innowacyjna inwestycja” oraz „Współpraca nauka – przemysł” członkowie Izby
mają możliwość zgłaszania kandydatur
w dziedzinach „Lider innowacyjności”
i „Animator gospodarki”, w których nie
obowiązuje formularz – należy przedstawić uzasadnienie (maksymalnie ok. 1600
znaków tekstu).
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”.
Wręczenie nagród odbędzie się podczas
uroczystości z okazji 30-lecia SIPH, które
odbędą się w Centrum Kongresowym
Targów Kielce 4 czerwca 2020 r.

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
Andrzej Witkowski
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Dariusz Trzebiński
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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Luty w skrócie
• Kilka należących do SIPH przedsiębiorstw znalazło się na najnowszej liście
„Diamentów Forbesa”. W kategorii przychodów powyżej 250 milionów zł: Cerrad
Sp. z o.o. (średnia ważona wzrostu 28,18
%) i Alma Alpinex S.A. (23,82 %), w kategorii przychodów od 50 do 250 milionów
zł: Kopalnia Wapienia Morawica S.A.
(50,82 %) i Odlewnia Żeliwa Fansuld Sp.
j. (30,99 %), w kategorii przychodów od 5
do 50 milionów zł: Aluco System Sp. z o.o.
(23,21 %), Utech Technics Sp. z o.o. (19,85
%) i Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Inwex Sp. z o.o. (15,12 %). „Diamenty
Forbesa” to coroczny ranking działających w
Polsce firm, które w ostatnich trzech latach
najszybciej zwiększały swoją wartość. Przy
tworzeniu prestiżowej listy przedsiębiorstw
uwzględniono m.in. wycenę ich wartości,
wyniki finansowe, historię płatniczą oraz
wielkość majątku.
• Przedstawiciele 176 ﬁrm z 14 krajów
pojawili się 26 i 27 lutego w Targach
Kielce na największych w Polsce targach
odnawialnych źródeł energii ENEX/ENEX
Nowa Energia oraz XXI Targach Ochrony
Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH. Odbyło się wiele konferencji, obecni
byli najlepsi eksperci i największe ﬁrmy.
Uczestnicy zgodnie podkreślali, że jeżeli
chodzi o odnawialne źródła energii, to nie ma
lepszego miejsca do rozmów branżowych
niż Targi Kielce.
• Na terenie Targów Kielce odbyła się
konferencja „Wysoka jakość powietrza wyzwaniem XXI wieku” zorganizowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach. W jej trak-

cie ogłoszono laureatów konkursu „Ekolaur
Świętokrzyski”. Nagroda w kategorii Innowacyjne podejście do ochrony powietrza
traﬁła do Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej Inwex Sp. z o.o. – odebrał ją prezes
Zarządu Stanisław Szczepaniak.
• Formaster Group, właściciel marki
Daﬁ oraz Stowarzyszenie MOST przygotowały projekt badań i ochrony miejsc przyrodniczo cennych w regionie „Świętokrzyski
parasol dla Natury”. Przyrodnicy stworzyli
koncepcję, a ﬁrma Formaster w całości ją
sﬁnansuje. W ramach projektu wytypowano
10 cennych przyrodniczo miejsc nie objętych
dotąd żadnymi formami ochrony przyrody.
We wszystkich tych miejscach zinwentaryzowane zostaną grzyby, mchy, porosty,
rośliny, siedliska, bezkręgowce, płazy, gady,
ptaki i ssaki. Wytypowano też kilkanaście
tak zwanych gatunków parasolowych.
Koncentracja na ochronie gatunku parasolowego przynosi efekt w postaci rozciągnięcia
ochrony na wiele innych gatunków i siedlisk
oraz zależności łączących je.
• Kolejne dwie uczelnie zdecydowały się ostatnio na zakup i wdrożenie autorskiego oprogramowania ProAkademia firmy APR System Sp. z
o.o.. Warszawska Szkoła Zarządzania
– Szkoła Wyższa według rankingu uczelni
w Polsce „Perspektywy 2019” zajęła 1 miejsce w prestiżowej kategorii „Ekonomiczne
Losy Absolwentów”. Uczelnia prowadzi
studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe. Natomiast Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie ﬁguruje w rejestrze uczelni niepublicznych od 2003 roku
i prowadzi wyższe studia zawodowe.

Analiza innowacyjności metodą IMP3rove
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
zaprasza firmy do skorzystania z możliwości bezpłatnej analizy innowacyjności firmy metodą IMP3rove. To narzędzie pozwalające właścicielom i menadżerom na zanalizowanie
zarządzania innowacjami w firmie i zidentyfikowanie słabych i mocnych stron w 5 najważniejszych obszarach takich jak:
• STRATEGIA INNOWACJI,
• ORGANIZACJA I KULTURA INNOWACJI,
• ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA INNOWACJI (proces od pomysłu do wprowadzenia
produktu na rynek),
• CZYNNIKI KLUCZOWE (zarządzanie zasobami ludzkimi, wiedzą, projektami),
• SUKCES WDRAŻANIA INNOWACJI.
Dzięki IMP3rove możliwe jest przeprowadzane analizy w zakresie zarządzania innowacjami w firmie. Na jej podstawie generowany jest raport innowacyjności przedsiębiorstwa,
który firma może wykorzystać podczas ubiegania się o finansowanie w programach krajowych lub międzynarodowych.
Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem analizy innowacyjności firmy IMP3rove
zapraszamy do kontaktu z ośrodkiem Enterprise Europe Network przy SIPH tel. 41 368 02 78,
e-mail: een@siph.com.pl

Przedsiębiorczość świętokrzyska

Oferty firm
członkowskich
SEKA S.A. – Szkolenia
• Ochrona Danych Osobowych w praktyce
– obowiązujące przepisy z uwzględnieniem
nowelizacji – 09.03.2020
• Czas pracy – ewidencja i graﬁki czasu pracy
– 13.03.2020
• Kadry i płace – ewidencja i graﬁki czasu
pracy – 13.03.2020, 16.03.2020
• Obsługa reklamacji – rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność za niezgodność towaru
– 16.03.2020
• Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń elektroenergetycznych
– G1 – 20.03.2020
• Szkolenie przygotowujące do egzaminu
– kwalifikacje na stanowisku eksploatacji
i dozoru: urządzeń, instalacji i sieci gazowych
„G3” – 20.03.2020
• Szkolenie przygotowujące do egzaminu
– kwalifikacje na stanowisku eksploatacji
i dozoru: urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przesyłających, zużywających ciepło
– „G2” – 20.03.2020
• Specjalista ds. kadr – certyﬁkacja zawodu
– 21.03.2020 - 19.04.2020
• MS Excel – poziom średniozaawansowany
– 23.03.2020, 24.03.2020
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
– 25.03.2020
• Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
– 26.03.2020
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników
administracyjno-biurowych – 26.03.2020
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników
inżynieryjno-technicznych – 26.03.2020
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników,
o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp
– 26.03.2020
• Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia
– 27.03.2020
• Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego – 16.04.2020
Kontakt: www.seka.pl/nasze-biura/kielce/

Imprezy Targów Kielce
13-15 III 2020
• XXVI Międzynarodowe Targi Techniki
Rolniczej AGROTECH
• XX Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO
19-20 III 2020
• V Giełda Szkół i Uczelni
31 III - 2 IV 2020
• XIII Targi Obróbki Blach i Cięcia STOMBLECH & CUTTING
• XIII Targi Obróbki Metali, Obrabiarek
i Narzędzi STOM-TOOL
• III Salon Robotyki Przemysłowej
• XXVIII Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM

Bartosz Witkowski laureatem
nagrody Ministra Rozwoju
Na Międzynarodowych Targach
Budownictwa i Architektury BUDMA
2020 w Poznaniu Bartosz Witkowski
– zbieżność nazwisk z prezesem
Andrzejem Witkowskim ze spółki
Uni-Park nieprzypadkowa – odebrał
nagrodę Ministra Rozwoju.
Został wyróżniony za pracę magisterską
„Wpływ zmian klimatu na charakterystykę energetyczną i komfort użytkowania
budynku”, której promotorem jest dr inż.
Szymon Firląg. Wręczający 4 lutego nagrody wiceminister rozwoju Robert Nowicki
podkreślił zasadność poruszania problemu
zmian klimatycznych oraz analizy wpływu
tych zmian na sektor budowlany.
W pracy magisterskiej poza podkreśleniem problemu globalnego ocieplenia,
określono także, przy pomocy specjalistycznych badań, wpływ zmian czynników
klimatotwórczych na sektor budowlany.
Autor pracy dyplomowej wykorzystał jako
przedmiot badań budynek „Maison Air et
Lumière” zaprojektowany przez pracownię architektoniczną Nomade Architects
w ramach projektu Model Homo 2020. Postanowił umiejscowić powyższy budynek
modułowy w warunkach klimatycznych
odpowiadającym Kielcom.
Z badań wynika m.in. wniosek, że
w perspektywie najbliższych kilkunastu
lat (badanie dotyczy roku 2035, 2065),
w celu utrzymania odpowiedniego komfortu
termicznego w okresie letnim, nieodzowne

Bartosz Witkowski z nagrodą
będzie zastosowanie systemów chłodzenia
w budynku, co dodatkowo będzie także
skutkowało kilkukrotnym zwiększeniem
zużycia energii na potrzeby klimatyzacji
w porównaniu do obecnie panującego klimatu. Niemniej jednak odczuwalnie, aczkolwiek nie tak znacząco, zmniejszyć powinno
się zużycie energii na potrzeby ogrzewania
w okresie zimowym.
Bartosz Witkowski, absolwent II LO im.
Jana Śniadeckiego w Kielcach, ukończył
Politechnikę Warszawską, specjalizuje się
w budownictwie zrównoważonym. W trakcie
studiów odbył także półroczne stypendium
na Politechnice Mediolańskiej.

Studenci wynalazcy nagrodzeni
Podsumowano X edycję konkursu
Student – Wynalazca, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską. Nagrody powędrowały do pięciu
laureatów.
W tym gronie znaleźli się studenci
z Wrocławia, Bydgoszczy, Gliwic, Kielc
i Lublina. Paulina Kostrzewa-Demczuk
z Politechniki Świętokrzyskie została nagrodzona za opracowanie dodatku w wyrobach
z masy silikatowej.
Wśród nagrodzonych prac jest rozwiązanie, które pozwoli zastąpić klasyczny
transformator energetyczny, wykorzystywany do zasilania domów jednorodzinnych,
fabryk i wszystkich placówek wymaga-

Newsletter Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

jących dostarczenia energii elektrycznej.
W skali kraju to ponad sto tysięcy urządzeń
– mówią studenci z Politechniki Lubelskiej,
autorzy wynalazku.
Nagrodą w konkursie jest wyjazd do Genewy i udział w Międzynarodowej Wystawie
Wynalazków. I oczywiście ogromna satysfakcja z powodu przysłużenia się nauce.
W tym roku na konkurs wpłynęły 144 rozwiązania z 26 uczelni. To rezultat pracy badawczo-rozwojowej zespołów składających
się ze studentów, nauczycieli akademickich
oraz przedsiębiorców. W czołówce uczelni,
które mogą pochwalić się największą liczbą innowacyjnych rozwiązań są studenci
z Lublina, Szczecina, ale także wynalazcy
z Politechniki Świętokrzyskiej.
Źródło: www.tu.kielce.pl
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Świętokrzyskie
w styczniu 2020

Koniunktura
w lutym 2020 roku

• W styczniu 2020 r. kolejny miesiąc z rzędu notowano wzrost
produkcji sprzedanej przemysłu w skali roku, natomiast spadek
odnotowano w stosunku do miesiąca poprzedniego.
• Po wzroście w grudniu 2019 r. produkcja budowlano-montażowa
znacznie się obniżyła. W styczniu 2020 r. była o 20,4% mniejsza
niż rok wcześniej.
• W styczniu 2020 r. nastąpił spadek przeciętnego zatrudnienia
w skali roku (o 2,1%), podczas gdy rok wcześniej notowano wzrost
(o 3,9%). Stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 8,3%
wobec 7,9% przed miesiącem i 8,8% przed rokiem.
• Styczeń 2020 r. jest kolejnym miesiącem z rzędu, w którym
zanotowano poprawę warunków płacowych w sektorze przedsiębiorstw r/r. Wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto
w sektorze przedsiębiorstw był jednak niższy niż przed rokiem
i wyniósł 7,2% (wobec 8,9% przed rokiem).
• Na rynku rolnym w styczniu 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe były ceny skupu żyta,
ziemniaków, żywca wieprzowego i drobiowego oraz mleka.
• Według wstępnych danych, w badanym miesiącu, przekazano
do użytkowania o 2,5% mniej mieszkań niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Zwiększyła się natomiast liczba mieszkań,
których budowę rozpoczęto (o 39,6%) oraz liczba mieszkań, na
realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia
z projektem budowlanym (o 55,2%).
• W styczniu 2020 r. sprzedaż detaliczna zwiększyła się w skali
roku o 3,0% (przed rokiem odnotowano spadek o 1,6%). Z kolei
sprzedaż hurtowa była o 2,6% niższa niż w styczniu 2019 r., wobec
ubiegłorocznego wzrostu na poziomie 25,9%.

Świętokrzyscy przedsiębiorcy z większości prezentowanych
rodzajów działalności oceniają w lutym
2020 roku koniunkturę korzystniej niż
przed miesiącem. Największy wzrost wskaźnika
odnotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe,
największy spadek – w sekcji zakwaterowanie i gastronomia.
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Źródło: www.kielce.stat.gov.pl

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
Produkcja sprzedana przemysłu w styczniu 2020 r. osiągnęła wartość (w cenach bieżących) 2324,7 mln zł i była (w cenach stałych)
o 5,2% większa niż przed rokiem oraz o 11,0% mniejsza niż przed
miesiącem. Produkcja sprzedana w przetwórstwie przemysłowym,
stanowiąca 83,7% produkcji przemysłowej, w porównaniu ze
styczniem 2019 r. zwiększyła się o 8,8%. Wyższy niż w analogicznym miesiącu 2019 r. poziom produkcji sprzedanej wystąpił w 16
działach przemysłu (spośród 28 występujących w województwie),
niższy – w 12.
W porównaniu z grudniem 2019 r. produkcja sprzedana w przetwórstwie przemysłowym zmalała o 13,0%, a w dostawie wody;
gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji – o 20,8%.
Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na
1 zatrudnionego, w styczniu 2020 r. wyniosła (w cenach bieżących)
34,6 tys. zł i była (w cenach stałych) o 5,0% wyższa niż przed rokiem, przy większym o 0,2% przeciętnym zatrudnieniu i wzroście
przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto o 6,8%.
Produkcja sprzedana budownictwa (w cenach bieżących) w styczniu 2020 r. wyniosła 283,8 mln zł i była o 3,3% większa niż przed
rokiem. Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących)
w styczniu 2020 r. ukształtowała się na poziomie 111,6 mln zł
i stanowiła 39,3% ogółu produkcji sprzedanej budownictwa. W stosunku do grudnia 2019 r. produkcja budowlano-montażowa zmalała
o 61,0%, a w odniesieniu do stycznia 2019 r. o 20,4%. Spadek produkcji budowlano-montażowej w skali roku wystąpił w podmiotach
specjalizujących się w budowie budynków (o 55,9%) i w jednostkach
prowadzących działalność głównie w zakresie robót budowlanych specjalistycznych (o 11,5%). Wzrost odnotowano natomiast
w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 114,9%). Spadek
produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z grudniem 2019
r. wystąpił we wszystkich działach budownictwa.
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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 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.
BRFR20191204001 Francuski agent
handlowy, zajmujący się sprzedażą
akcesoriów medycznych z zakresu bezpieczeństwa i wygody pacjentów oraz
opiekunów w domach opieki, domach
starców oraz ośrodkach rehabilitacyjnych, poszukuje nowych produktów,
które mógłby wprowadzić na rynek
południowo-wschodniej Francji. Firma
skupia się w szczególności na robotach
medycznych i zastosowaniach sztucznej
inteligencji w opiece osób starszych.
BRUK20200122001 Brytyjska firma,
prowadząca działalność jako laboratorium rozwoju produktów z siedzibą
w Anglii i Francji, poszukuje partnerstw
strategicznych z producentami w celu
prototypowania i produkcji nowej gamy
karafek i pojemników na kawę i inne gorące napoje. Poszukiwane forma współpracy to wspólne przedsięwzięcie (joint
venture) lub umowa produkcyjna.
BRES20200116001 Hiszpański startup, specjalizujący się w technologiach
Internetu Rzeczy (IoT) dla sektora
pomiaru wody, szuka dostawców czujników w IoT. Firma poszukuje trzech
rodzajów czujników wąskopasmowych
IoT (NB-IoT), aby zintegrować je
z technologią pomiaru wody w IoT.
BRBA20181120001 Firma została
założona w 1995 r. w gminie Bijeljina,
Bośnia i Hercegowina, Republika Serbska i zajmuje się instalacją i serwisem
alarmów samochodowych, alarmów dla
obiektów, nadzoru wideo, wentylacji,
alarmów przeciwpożarowych i klimatyzacji. Poszukuje certyfikowanych
dostawców alarmów wideo i systemów
klimatyzacyjnych w ramach umowy
o świadczenie usług dystrybucyjnych.
BRES20191213001 Hiszpański producent części zużywalnych do urządzeń
do robót ziemnych (budowlanych, wydobywczych, wiertniczych i rolniczych)
poszukuje w UE firm odlewniczych i/lub
kuźniczych do wytwarzania produktów,
zgodnie ze swoimi standardami jakości.

BRSE20191125001 Szwedzki startup, z siedzibą na południe od Sztokholmu, zaprojektował unikalny blat/
zbiornik do karmienia piersią. Projekt
jest innowacyjny i całkowicie unikalny.
Obecnie firma prowadzi sprzedaż blatu
karmiącego za pośrednictwem sklepu
internetowego i poszukuje dostawców,
którzy zawarliby umowę na produkcję
zatrzasków o średnicy 7 mm w kolorach
białym i czarnym.
BRES20190627001 Hiszpańska firma
opracowuje lekki, przenośny, składany
i łatwy w obsłudze modułowy system
wytwarzania energii słonecznej dla
środowisk mieszkalnych, komercyjnych
i małych firm. Składa się on z szeregu
modułów, z których każdy zbudowany
jest z samonośnej struktury zawierającej
dwuosiowe panele słoneczne i półelastyczne panele fotowoltaiczne (PV) oraz
kompaktowej skrzynki zawierającej
falownik i baterię. Firma poszukuje
producentów wysokowydajnych ogniw
słonecznych w ramach umów produkcyjnych.
BRHR20200116001 Chorwacka
firma, produkująca tradycyjne okowity
i likiery owocowe, poszukuje producentów opakowań na napoje spirytusowe do współpracy w ramach umowy
z dostawcami.
BRPT20200103001 Przedsiębiorca
zamierza uruchomić platformę e-commerce dla sektora handlu detalicznego,
internetowy rynek punktów kompleksowej obsługi z siedzibą w Portugalii. Poszukuje partnerów do wsparcia
w początkowym etapie rozwoju, a także
ewentualnej ekspansji na inne kraje
europejskie.
BRSE20191211001 Szwedzkie MŚP,
posiadające własną markę, poszukuje
wiarygodnego krawca couture w Europie, który podpisze umowę produkcyjną.
Krawiec couture będzie szył nadchodzące kolekcje – zarówno sukienki ślubne,
jak i wieczorowe.
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BRUK20191216001 Brytyjska firma
stworzyła platformę, oferującą swoim
członkom produkty wellness dla mężczyzn, poprzez sieć farmaceutów i lekarzy
(lekarzy ogólnych, lekarzy podstawowej
opieki zdrowotnej, itp.). Wśród oferowanych produktów znajdzie się m.in. własny
produkt do pielęgnacji włosów na bazie
piany minoksydylowej lub płynu. Spółka
poszukuje dostawców produktu w celu
zawarcia umów produkcyjnych.
BRRO20200113001 Rumuński producent żaluzji wewnętrznych poszukuje surowców do swoich systemów
zaciemniających i jest zainteresowany
współpracą z europejskimi partnerami
w ramach umowy z dostawcami.
BOES20190708001 Hiszpańska firma z dużym doświadczeniem w branży
eCommerce opracowała program wykorzystujący sztuczną inteligencję do
porównywania produktów z wielu stron
internetowych. Oprogramowanie jest już
dostępne w Hiszpanii i przechodzi testy.
Firma chce rozszerzyć swoje usługi na
inne sektory i rynki w przyszłym roku,
instalując sztuczną inteligencję. Poszukuje partnerów do zawarcia umowy
agencji handlowej.
BORO20191217001 Rumuński producent mebli na zamówienie, drewnianych dwustronnie laminowanych i ze
sklejki o średniej gęstości, chce podjąć
współpracę z partnerami z UE na podstawie umowy produkcyjnej.
BOLV20200107001 Łotewski producent, specjalizujący się w produkcji odzieży damskiej premium i high
fashion, odzieży codziennej, a także
nowoczesnych i klasycznych sukienek
wieczorowych, proponuje długoterminową współpracę przy realizacji zamówień
w ramach umów dotyczących produkcji
i / lub podwykonawstwa.
BOBA20191213002 Młoda i dynamiczna firma z Bośni i Hercegowiny,
założona w 2015 roku, której głównym
przedmiotem działalności jest niestandardowa obróbka blachy, spawanie,
ochrona powierzchni i montaż produktów, oferuje wysokiej jakości usługi
produkcyjne na umowę outsourcingową
lub produkcyjną.
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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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