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W ramach Bazy Usług Rozwojowych SIPH udzieliła wsparcia
ponad 250 firmom z sektora MSP,
działających na obszarze miast
Skarżyska-Kamiennej, Starachowic i Ostrowca Świętokrzyskiego.
Świętokrzyskim przedsiębiorcom
udzielono dotychczas dofinansowania
w kwocie ponad 2,5 mln złotych. Dzięki
projektowi BUR firmy mogą uzyskać do
80% kosztów podnoszenia kwalifikacji
swojej kadry. Ze wsparcia realizowanego
przez SIPH skorzystało już blisko 700
pracowników, którzy wzięli udział w 1472
szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych oraz usługach doradczych.
Firmy mogą wziąć udział w szkoleniach
z różnorodnego zakresu tematycznego,
podnoszących lub rozwijających kwalifikacje zawodowe, umożliwiających
zdobycie uprawnień lub kompetencji,
w tym technicznych, językowych oraz
biznesowych.

Ponad 2,5 mln zł
dotacji dla firm
z sektora MŚP
Projekt „Operator usług rozwojowych
dla MSP z obszarów funkcjonalnych miast:
Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice,
Skarżysko-Kamienna dostępnych w Bazie
Usług Rozwojowych BUR” realizowany
jest od czerwca 2017 roku w ramach
działania 10.5 „Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców
do zmian”. Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020,
ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Szczegółowe informacje można uzyskać
dzwoniąc na numer infolinii 500 053 742,
w biurze projektu w Kielcach lub biurze
zamiejscowym w Starachowicach oraz na
http://www.siph.com.pl/pl/OSiph/BUR

Dajmy szansę mediacjom
Lepsza najgorsza ugoda niż najlepszy wyrok. Nie każdy konﬂikt
musi kończyć się w sądzie, warto
najpierw spróbować mediacji
– mówiono podczas spotkania
zorganizowanego przez Centrum
Arbitrażu i Mediacji SIPH.
Jak głosi anegdota, jedyna inwestycja
zakończona bez sporów to kaplica Porcjunkula niedaleko Asyżu, którą św. Franciszek
odbudował własnymi rękami. Do Sądu Rejonowego w Kielcach wpływa miesięcznie
blisko 1200 spraw dotyczących sporów
gospodarczych. Każdy sędzia ma ich
w toku około 600. Rozprawy wyznaczane
są zwykle co pół roku, proces nie kończy
się na I instancji, więc trwa kilka lat. Widoków na skrócenie tego czasu nie ma, gdyż
reformy prawa zmierzają do zwiększenia
formalizmu.
Warto więc spróbować mediacji. To
dobrowolny sposób dochodzenia przez
strony sporu do jego rozwiązania na drodze
negocjacji. Porozumienie wypracowywane
jest z udziałem osoby trzeciej – niezależnego mediatora.
– Mediacje są zdecydowanie niedoceniane, choć mają wiele zalet – twierdzi
sędzia Agnieszka Kierkowska, wiceprezes Sądu Rejonowego w Kielcach. – Sąd
powszechny stosuje przepisy kodeksu,
w mediacji to strony ustalają reguły gry,
bardzo elastyczne. Protokoły sądowe są
jawne, a przebieg rozprawy rejestrowany.
Mediacje toczą się poufnie i dają o wiele
większą możliwość przedstawienia swoich
racji, wpływu na końcowe rozwiązanie.
Sąd stosuje prawo ferując wyrok, natomiast w mediacji prawo jest wykorzystane
do znalezienia kompromisu.
Jeśli ugoda jest sporządzona bez wad,
uzyskuje sądową klauzulę wykonalności
w ciągu kilku dni. To wszystko sprawia,
że mediacje są znacznie szybsze i tańsze
niż postępowanie przed sądem powszechnym. Powinni to docenić szczególnie
przedsiębiorcy.

Spotkanie zorganizowało Centrum Arbitrażu
i Mediacji SIPH
Centrum Arbitrażu i Mediacji Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
zorganizowało 7 lutego 2019 roku panel
dyskusyjny, poświęcony rozwiązywaniu
sporów gospodarczych. Teoretyczne
i praktyczne aspekty przedstawili prof.
Andrzej Szumański z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Magdalena Makieła z Kancelarii Adwokackiej Magdalena Makieła
w Krakowie, sędzia Agnieszka Kierkowska, wiceprezes Sądu Rejonowego
w Kielcach, sędzia Anna Jermak z Sądu
Rejonowego w Kielcach, Daniel Prokopowicz prokurator i rzecznik prasowy
Prokuratury Okręgowej w Kielcach oraz
dr Paweł Łabuz z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, która gościła uczestników panelu.
W dyskusji przedsiębiorcy podkreślali,
iż nie tylko ich trzeba zachęcać do mediowania, ale przede wszystkim władze
gmin, dla których liczy się tylko wyrok
sądu powszechnego. Uczestnicy byli
zgodni, że gotowość do negocjowania
skonﬂiktowanych stron jest ciągle zbyt
mała i należy propagować zalety mediacji. Tak też czyni Staropolska Izba
Przemysłowo-Handlowa, której Centrum
Arbitrażu i Mediacji upowszechnia wiedzę
o alternatywnych formach rozwiązywania
konﬂiktów i stworzyło warunki lokalowe
do prowadzenia mediacji.

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
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
• Należąca do Grupy Formaster marka
Dafi po raz kolejny mocno zaakcentowała
swoją obecność na prestiżowych targach
Ambiente we Frankfurcie nad Menem
(Niemcy). Zaprezentowano wytwarzane
w dwóch fabrykach (Kielce oraz podkielecka
Bilcza) produkty wielokrotnego użytku do
filtracji wody kranowej. Ekspozycja polskiej
marki przyciągała uwagę gości międzynarodowej imprezy wystawienniczej i pozwoliła
na nawiązanie rekordowej jak dotąd liczby
kontaktów handlowych.
• Redakcja dziennika ekonomicznego
„Puls Biznesu” nagrodziła najlepsze firmy
w Polsce. Wśród laureatów z województwa
świętokrzyskiego znalazła się Grupa MAC,
jedno z największych wydawnictw edukacyjnych w Polsce, które otrzymało tytuł
„Gazela Biznesu 2018 roku”. To kolejna
nagroda dla Grupy MAC w ostatnich miesiącach. W styczniu br. potentat edukacyjny
z Kielc otrzymał nagrodę „Orzeł” tygodnika
„Wprost”, przyznawaną pod honorowym
patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Inwestycji
i Rozwoju.
• Naukowiec z Politechniki Świętokrzyskiej wśród wyróżnionych w konkursie Polski Produkt Przyszłości. Profesor Zbigniew
Goryca z Wydziału Inżynierii Środowiska,
Geomatyki i Energetyki został doceniony za
opracowany szereg bezszczotkowych silni-

ków z magnesami trwałymi i optycznymi
czujnikami położenia wirnika. Nowatorskie
silniki cechują się cichą pracą, bez drgań
charakterystycznych dla tego typu urządzeń.
Znajdą zastosowanie w wymagających dużej
precyzji działania serwonapędach obrabiarek, w wielu urządzeniach medycznych,
robotach dla przemysłu farmaceutycznego
i spożywczego, manipulatorach przemysłowych itp.
• Spółka Cerrad zdobyła aż 9 wyróżnień
konkursu Perły Ceramiki UE 2018. Plebiscyt
ten jest jednym z ważniejszych wydarzeń
branżowych, co roku nagradza płytki
wyróżniające się jakością, nowoczesnym
designem i oryginalnym wzornictwem.
Tytuły Perła Ceramiki UE 2018 zostały przyznane kolekcjom: Apenino, Acero, Concrete,
Mattina 1.8, Montego 2.0 oraz Tacoma.
Tytuły Perła Ceramiki Dystrybutorów 2018
nadano kolekcjom: Apenino, Mattina 1.8
oraz Tacoma.
• Wodociągi Kieleckie zajęły piąte miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji „Strefy
Gospodarki”, dodatku „Dziennika Gazety
Prawnej”. Uczestnicy rankingu muszą wypełnić szczegółową ankietę dotyczącą m.in.
finansów przedsiębiorstwa, awaryjności
sieci, taryf, wydatków na szkolenia, wykorzystania funduszy unijnych i działalności
z zakresu CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu).

Od niedawna w SIPH
PODOPHARM Sp z o.o. to firma założona
na początku 2014 roku w Kielcach, której
misją jest transfer innowacyjnych rozwiązań na potrzeby rozwoju podologii w kraju
i na świecie, dziedziny nauki zajmującej się
szeroko pojętą problematyką chorób stóp.
Siedziba PODOPHARM jest zlokalizowana w Kieleckim Parku Technologicznym,
w strefie technologiczno-laboratoryjnej
OULU TECH.
Najbardziej wymagającą grupą ludzi borykającą się z problemami stóp są diabetycy.
Na świecie na cukrzycę choruje około 200
milionów ludzi. To niekorzystne zjawisko
dynamicznie wzrasta, cukrzyca stała się chorobą cywilizacyjną. Wychodząc naprzeciw
temu zjawisku i potrzebom rynku tworzymy
produkty i usługi, które przyczyniają się do
zmniejszenia problemów ze stopami.
Największym kapitałem firmy PODOPHARM są ludzie, posiadający duże doświadczenie, bardzo dobre
wykształcenie, poszukujący innowacyjnych rozwiązań w tworzeniu wysokiej

Prezes Zarządu:
Aneta Oleszek
ul. Karola Olszewskiego 21 A
25-663 Kielce
www.podopharm.pl
jakości produktów, usług oferowanych
w branży medycznej i kosmetycznej.
Aby dostarczyć swoim odbiorcom produkty
i usługi najwyższej jakości firma PODOPHARM współpracuje z niezależnymi
jednostkami badawczymi oraz ekspertami
z branży medycznej, kosmetycznej i inżynierii produkcji.
Firma zdobyła wiele nagród w kraju
i za granicą. Przyznane za innowacyjność
i wysoką jakość oferowanych produktów,
które dystrybuuje w Polsce oraz w 8 krajach.
Posiada 3 rozwiązania patentowe, z których
dwa są innowacją światową.

Przedsiębiorczość świętokrzyska

Oferty firm
członkowskich
SEKA S.A. – Szkolenia
• Stopień I – Księgowy od podstaw – 09.03.2019,
07.04.2019.
• Prawo pracy i czas pracy – najnowsze przepisy
– 15.03.2019.
• Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy
dla pracowników szkół i placówek oświatowych
– 15.03.2019.
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby
bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących
zadania tej służby – 18.03.2019, 25.03.2019.
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
– 20.03.2019.
• Nowe zasady i obowiązki wynikające ze znowelizowanych w 2018 r. ustaw: Prawo ochrony
środowiska i o odpadach – 21.03.2019.
• Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – 21.03.2019.
• Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa
w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia – 21.03.2019.
• Szkolenie dla osób zajmujących się eksploatacją
i dozorem urządzeń elektroenergetycznych – G1
– 22.03.2019.
• Profesjonalny sprzedawca – 25.03.2019.
• MS Excel – poziom średniozaawansowany
– 28.03.2019, 29.03.2019.
• Ochrona Danych Osobowych w praktyce – obowiązujące przepisy z uwzględnieniem nowelizacji
– 29.03.2019.
• Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia
– 29.03.2019.
SEKA S.A. O/Kielce ul. Św. Leonarda 1
www.seka.pl/nasze-biura/kielce/

Imprezy Targów Kielce
7-9 III 2019
• Międzynarodowe Targi Sprzętu Studyjnego,
Estradowego, Nagłośnienia i Oświetlenia
15-17 III 2019
• XXV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej
AGROTECH
• XIX Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki
Zasobami Leśnymi LAS-EXPO
20-21 III 2019
• Giełda Szkół i Uczelni
26-28 III 2019
• XII Targi Obróbki Blach i Cięcia STOM-BLECH
& CUTTING
• XII Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi
STOM-TOOL
• VI Targi Laserów i Technologii Laserowych
STOM-LASER
• II Salon Robotyki Przemysłowej
• XXVII Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej
CONTROL-STOM
• XIV Międzynarodowe Targi Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa SPAWALNICTWO
• X Dni Druku 3D
• II Targi Elektroniki i Automatyki TEiA
• VI Targi Wirtualizacji Procesów WIRTOPROCESY

Staropolski monitor klimatu
dla przedsiębiorców 2018
Staropolska Izba PrzemysłowoHandlowa po raz drugi zapytała
jednostki samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego o współpracę z biznesem.
Na początku lutego zwróciliśmy się do
102 gmin z prośbą o wypełnienie ankiety
„Staropolski monitor klimatu dla przedsiębiorców”, która zawiera 19 pytań. Odpowiedzi, na które czekamy do 20 marca,
umożliwią ocenę działań lokalnych samorządów województwa świętokrzyskiego
w 2018 roku.
Naszym zdaniem miasta i gminy, które
stwarzają korzystne warunki do zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej,

posiadają stosowne dokumenty, są otwarte
na współpracę ze środowiskiem przedsiębiorców, mogą liczyć na szybszy rozwój
gospodarczy oraz większe wpływy do
gminnych budżetów.
„Staropolski monitor” może stanowić
dla władz gmin syntetyczne podsumowanie
własnych działań na rzecz biznesu, przydatne przy planowaniu kolejnych kroków. Jego
wyniki publikujemy całkowicie anonimowo,
jako że istotne dla nas jest porównanie
i zmierzenie różnych form aktywności jednostek samorządu terytorialnego.
W ubiegłym roku spotkaliśmy się z życzliwą reakcją większości gmin. Z odpowiedzi
na ankiety wysnuliśmy wnioski i rekomendacje, które zamieszczamy w „Aktualnościach” na stronie www.siph.com.pl.

Spotkania kooperacyjne firm
podczas targów STOM 2019
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach,
serdecznie zaprasza do udziału
w spotkaniach kooperacyjnych firm
podczas targów STOM.
Zachęcamy do umawiania spotkań z wystawcami i odwiedzającymi targi poprzez
system b2match. W tym celu została przygotowana dedykowana strona na platformie
b2match: https://stom2019.b2match.io/ .
Spotkania będą odbywać się 27 marca
2019 (drugi dzień targów) w hali E, sala E3.
Formuła krótkich 25 minutowych spotkań

B2B. Spotkania wcześniej aranżowane, każda z uczestniczących firm otrzyma wcześniej
plan spotkań.
WAŻNE DATY:
15 marca 2019 roku – zakończenie naboru
zgłoszeń
18-22 mraca 2019 roku – aranżacja
spotkań
27 marca 2019 roku – od 10:00 do 15:00
spotkania brokerskie
KONTAKT:
Ośrodek Enterprise Europe Network
przy Staropolskiej Izbie PrzemysłowoHandlowej: Sylwia Zieja, tel: 413680278,
s_zieja@siph.com.pl; Dorota Lasocka, tel:
413680278, d_lasocka@siph.com.pl

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego
zachęca do rozpoczęcia studiów w marcu 2019 roku. Uczelnia rozpoczyna nabór
śródroczny na studia podyplomowe - jest to propozycja dla osób, które ukończyły
już studia wyższe, licencjackie lub magisterskie.
Oferta edukacyjna WSEPiNM w naborze śródrocznym roku akademickiego
2018/2019 obejmuje następujące kierunki:
• administracja państwowa i samorządowa,
• bezpieczeństwo i higiena pracy,
• dietetyka i planowanie żywienia,
• kadry i płace,
• prawo zamówień publicznych,
• zarządzanie podmiotami leczniczymi,
• zarządzanie zasobami ludzkimi.
Pełna oferta studiów podyplomowych dostępna jest pod adresem:
www.pod.wsepinm.edu.pl

Newsletter Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
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Świętokrzyskie w styczniu 2019
W styczniu 2019 roku odnotowano
wzrost produkcji sprzedanej przemysłu
w skali roku. Był jednak znacznie niższy
niż przed miesiącem i wyniósł 1,9%.
Przemysł i budownictwo
Produkcja sprzedana przemysłu w styczniu
2019 r. osiągnęła wartość (w cenach bieżących)
2190,6 mln zł i była (w cenach stałych) o 1,9%
większa niż przed rokiem oraz o 6,7% mniejsza
niż przed miesiącem.
Produkcja sprzedana w przetwórstwie przemysłowym, stanowiąca 82,4% produkcji przemysłowej, w porównaniu ze styczniem 2018 roku
zmniejszyła się o 2,7%. Kolejny miesiąc z rzędu
wysoki wzrost notowano w sekcji dostawa wody;
gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja, jednak był znacznie mniejszy niż przed
miesiącem – o 3,6%.

Wyższy niż w analogicznym miesiącu 2018
roku poziom produkcji sprzedanej wystąpił
w 20 działach przemysłu (spośród 28 występujących w województwie), niższy – w 8. Spośród działów przemysłu o znaczącym udziale
w sprzedaży największy wzrost produkcji
sprzedanej wystąpił w produkcji pojazdów
samochodowych, przyczep i naczep – o 33,2%
oraz w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw
sztucznych – o 32,7%. Podobnie jak przed
miesiącem zwiększyła się produkcja artykułów
spożywczych, która była wyższa niż przed rokiem o 9,2%. Wyraźny wzrost wystąpił również
w produkcji wyrobów z metali – o 7,3% oraz
w produkcji urządzeń elektrycznych – o 6,6%.
W największym, pod względem sprzedaży,
dziale (produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych) wzrost
wyniósł 0,4%. Spadek odnotowano w produkcji
maszyn i urządzeń – o 4,6%. W dalszym ciągu
malała także produkcja wyrobów z drewna,
korka, słomy i wikliny – o 2,1%.

W porównaniu z grudniem 2018 r. produkcja
sprzedana w przetwórstwie przemysłowym zmalała o 9,5%, a w dostawie wody; gospodarowaniu
ściekami i odpadami; rekultywacji – o 23,0%. Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją
sprzedaną na 1 zatrudnionego, w styczniu 2019 r.
wyniosła (w cenach bieżących) 32,7 tys. zł i była
(w cenach stałych) o 1,0% niższa niż przed rokiem.
Produkcja sprzedana budownictwa (w cenach bieżących) w styczniu 2019 r. wyniosła 274,8 mln zł
i była o 21,2% większa niż przed rokiem.
Wydajność pracy w budownictwie, mierzona
produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego wyniosła
(w cenach bieżących) 26,3 tys. zł i była większa
niż przed rokiem o 9,3%.
Przeciętne zatrudnienie w budownictwie było
w styczniu 2019 r. o 10,9% większe niż przed
rokiem, przy wzroście przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto o 4,6%. Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących) w styczniu
2019 r. ukształtowała się na poziomie 140,2 mln
zł i stanowiła 51,0% ogółu produkcji sprzedanej
budownictwa. W stosunku do grudnia 2018 r. produkcja budowlano-montażowa zmalała o 49,4%,
a w odniesieniu do stycznia 2018 r. – wzrosła
o 24,1%. Zwiększenie produkcji budowlano-montażowej w skali roku było rezultatem jej wyższej
wartości w przedsiębiorstwach zajmujących się
przede wszystkim robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 51,2%. Wzrost odnotowano także
w podmiotach specjalizujących się w budowie
budynków, w których produkcja zwiększyła się
o 15,3%.
W porównaniu z grudniem 2018 r. we wszystkich działach budownictwa odnotowano spadek
produkcji budowlano-montażowej, w tym najgłębszy w firmach, których podstawowy rodzaj
działalności stanowi budowa obiektów inżynierii
lądowej i wodnej – o 85,0%. W jednostkach
zajmujących się przede wszystkim robotami
budowlanymi specjalistycznymi produkcja budowlano-montażowa obniżyła się o 35,0% a budową
budynków – o 23,4%.
Źródło: www.kielce.stat.gov.pl

Zagrajmy razem z Koroną!
Szanowni Państwo,
Po zimowej przerwie wznowione zostały
rozgrywki Lotto Ekstraklasy, w których
Korona Kielce z powodzeniem rywalizuje
z najlepszymi zespołami piłkarskimi w
naszym kraju. Klub cały czas potrzebuje
wsparcia swoich kibiców, a jedną z form
tego wsparcia jest uczestnictwo w meczach i
zakup karnetów na mecze rozgrywane na stadionie SUZUKI ARENA w Kielcach. Wpływ
ze sprzedaży karnetów jest bardzo ważnym
elementem budowania budżetu naszego klubu. W związku z tym zachęcamy do zakupu
karnetów w promocyjnych cenach. Dodatkowo przy zamówieniach większej liczby
karnetów, gwarantujemy bardzo korzystne
rabaty. Na Państwa życzenie przygotujemy
także inne oferty np. na loże biznesowe czy
reklamę za pośrednictwem Korony Kielce.
Zachęcamy Państwa również do aktywnego
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uczestnictwa w projekcie, łączącym sport
i biznes pod nazwą Korona Biznes Klub.
W kieleckich firmach pracuje wielu kibiców, którzy niejednokrotnie udowadniali,
że z Koroną Kielce są „na dobre i na złe”,
dlatego jesteśmy pewni, że z większością
z nich spotkamy się wiosną na Suzuki Arenie.
Karnety, bilety czy loże mogą Państwo zakupić w ramach pracowniczych programów
socjalnych lub indywidualnie. Zapraszamy
do kontaktu, chętnie pomożemy wybrać
optymalne rozwiązanie.
Z poważaniem
Prezes Zarządu Korona S.A.
Krzysztof Zając
Kontakt:
Katarzyna Dudek – Dyrektor ds. marketingu Korona S.A. tel: 697 774 251
e-mail: katarzyna.dudek@korona-kielce.pl

Po raz trzynasty Staropolska Izba
Przemysłowo-Handlowa 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 świętokrzyskiego, które zrealizowało najlepszy projekt
we współpracy z placówką naukowo-badawczą.

Konkurs o nagrodę
NOVATOR 2018
• 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. Sponsorami są Bank Gospodarstwa
Krajowego i Wojewoda Świętokrzyski.
Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 marca 2019
roku. Materiały konkursowe znajdują się na
stronie SIPH www.siph.com.pl w zakładce
„NOVATOR nagroda gospodarcza”.

Przedsiębiorczość świętokrzyska

Współpraca międzynarodowa
Przedstawiamy aktualne oferty współpracy firm zagranicznych. W przypadku
zainteresowania wybraną ofertą prosimy o kontakt z Ośrodkiem Enterprise
Europe Network – tel. 41 368 02 78, lub e-mail s_zieja@siph.com.pl. Uzyskanie danych kontaktowych ofert jest bezpłatne, wystarczy podać numeru
oferty (np. BRCZ20170302001).
BRSE20181220001 Szwedzka firma
poszukuje doświadczonego producenta
damskiej odzieży sportowej. Potencjalny
partner powinien mieć możliwość produkcji krótkich serii produktów oraz posiadać
możliwość zwiększenia produkcji.
BRRO20181128001 Rumuńska firma
zajmuje się recyklingiem złomu elektronicznego, kupuje elementy komputerowów, telefony komórkowe itp., poddaje je sortowaniu
i odzyskuje z nich surowce. Poszukuje
dostawców takich produktów.
BRFR20190117001 Młoda francuska
firma specjalizuje się w produkcji świeżych
i zdrowych soków. Poszukuje producentów szklanych butelek o pojemności 200
ml, którzy są zainteresowani długotrwałą
współpracą.
BRFR20190111001 Francuska firma
specjalizuje się w ręcznej produkcji wyrobów mydelniczych. Poszukuje producentów
granulatu mydlanego wyłącznie z organicznego oleju roślinnego. Granulat powinien
posiadać etykietę COSMOS akredytowaną
przez ECOCERT.
BRBG20190107001 Bułgarska firma
specjalizuje się w projektowaniu, instalacji
i konserwacji systemów i urządzeń tzw.
inteligentnych budynków, a także sprzedaży
i dystrybucji takich urządzeń. Poszukuje
producentów systemów telewizyjnych dla
sektora hotelarskiego, zainteresowanych
wejściem na rynek bułgarski i rynki sąsiednich krajów.
BRAT20181220001 Austriacki start-up
produkuje kreatywną odzież outdoorową.
Poszukuje producentów materiałów oraz
odzieży w celu zlecenia produkcji.
BRTR20181225001 Turecki producent
pasz dla bydła, owiec i drobiu poszukuje
dostawców zbóż, nasion roślin oleistych,
otrębów i mączek.
BRUK20190117001 Brytyjska firma
poszukuje produktów dla dzieci w celu ich
dystrybuowania na terenie Chin.
BRGR20190103001 Greckie MSP
z sektora produkcji biopaliw ze zużytego
oleju jadalnego (UCO) poszukuje partnerów
europejskich, którzy zajmą się dystrybucją
tego produktu.
BRDE20181208001 Niemiecki producent wyrobów dla kobiet w ciąży, przeznaczonych dla oddziałów położniczych,
poszukuje zagranicznych producentów

takich wyrobów w celu świadczenia usług
dystrybucji na rynku niemieckim.
BRUK20190118002 Brytyjska firma
opracowuje innowacyjne produkty z zakresu
platform samochodowych, płyt najazdowych oraz narzędzi. Poszukuje producentów
platformy.
BRTR20190116001 Turecka firma ortopedyczna poszukuje wyposażenia typu
pneumaflex, korygującego złe ustawienie
stopy. Zainteresowana jest nabywaniem
takich urządzeń, dopasowanych do potrzeb
jej klientów.
BRSE20190130001 Szwedzki startup,
świadczący na żądanie usługi stolarskie dot.
podłóg, bezpośrednio właścicielom domów,
szuka partnera, który mógłby produkować
deski podłogowe z językiem i cięciami /
ścieżkami, aby uniknąć ruchów drewna.
Czas dostawy do Szwecji ma wynosić 2-3
tygodnie.
BRSE20190130002 Szwedzka firma poszukuje dostawcy / producenta w Europie,
który oferuje wytrzymałe, wysokiej jakości
aluminiowe ramy i stalowe detale, które
mogą wykorzystać w produkcji sprzętu
pilates. Dostawca powinien również być
w stanie wyświadczyć usługi spawania
i wiercenia oraz zaoferować minimalne
ilości zamówień.
BRRO20181219002 Rumuńska firma,
specjalizująca się w dziedzinie systemów
bezpieczeństwa dot. aplikacji mieszkaniowych, instytucjonalnych, przemysłowych
i komercyjnych, a także zintegrowanych
rozwiązaniach do zapewnienia bezpieczeństwa, jest zainteresowana dystrybucją
systemów bezpieczeństwa na rumuńskim
rynku.
BRAT20181217001 Firma z Górnej
Austrii poszukuje partnera biznesowego,
który może produkować składane stojaki
z płaskiej stali zgodnie z wzorem, na podstawie umowy produkcyjnej.
BRDK20190110001 Duńska firma
produkuje i sprzedaje drewniane budki dla
ptaków w Danii i Szwecji. Poszukuje producenta w Europie Wschodniej.
BRLT20190103001 Litewska firma
z branży materiałów budowlanych i konstrukcyjnych poszukuje producentów
izolacji elewacyjnych i materiałów dekoracyjnych, oferując umowę o świadczenie
usług dystrybucyjnych.

Newsletter Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

BRRO20181114001 Rumuńska firma
specjalizuje się w dystrybucji materiałów
i urządzeń dla instalacji elektrycznych o niskim, średnim i wysokim napięciu. Dąży do
ustanowienia długoterminowych partnerstw
z producentami lub dystrybutorami materiałów elektrycznych, sprzętu i rozwiązań
oświetleniowych. Przewiduje się współpracę w ramach umów na świadczenie usług
produkcyjnych lub dystrybucyjnych.
BRTR20190107001 Turecka firma, działająca w branży gumowej, chce rozszerzyć
swoją różnorodność produktów poprzez
dodanie izolatorów sejsmicznych do swojej
linii produktów. Chciałaby podpisać umowę
o świadczenie usług dystrybucji lub umowę
agencyjną z firmą doświadczoną w produkcji izolatorów sejsmicznych do budynków
i / lub mostów. Partner powinien posiadać
certyfikat CE zgodnie z normami EN 15129,
EN 1337-3, EN 1337-5, ASCE.
BRCN20190108001 Chińska firma
handlowa poszukuje z rynku europejskiego
części z mięsa kurcząt (głównie skrzydełek
środkowych i łapek drobiowych). Potencjalna współpraca mogłaby odbywać się za
pośrednictwem umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych.
BRGR20190123001 Greckie MŚP, które
świadczy usługi budowlane i konserwacyjne
w sektorze budowlanym, poszukuje profesjonalnej maszyny laserowej do czyszczenia
powierzchni metalowych. Rozważani są
partnerzy przemysłowi (producenci, dostawcy) działający w dziedzinie przemysłowych rozwiązań laserowych do czyszczenia
powierzchni metalowych.
BOIT20181127005 Włoska, innowacyjna firma działająca w obszarze nanotechnologii do zastosowań farmaceutycznych,
kosmetycznych i nutraceutycznych, ma
do zaoferowania innowacyjny, skuteczny
i wydajny środek na łuszczycę. Poszukuje
dystrybutorów oraz partnerów do współpracy w ramach umowy licencyjnej.
BORO20181229001 Rumuński producent lekkich, łatwych w adaptacji systemów
grzewczych, poszukuje partnerów zainteresowanych długoterminową współpracą
w roli dystrybutorów.
BOIT20181127006 Włoski producent
innowacyjnego urządzenia ciągniczego
związanego z sektorem rolno-leśnym poszukuje producentów, w celu zawarcia umowy
licencyjnej lub produkcyjnej.
BOSI20181210001 Słoweńska firma
poszukuje dystrybutorów wysokiej jakości ścian wspinaczkowych, uchwytów do
wspinania, mat bezpieczeństwa i innych
sprzętów. Oferowana jest współpraca
w ramach umowy dystrybucyjnej.
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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
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa honoruje solidne firmy, przyznając im Certyfikat Staropolski
– Rzetelny Przedsiębiorca. Posiadanie tego świadectwa jest sygnałem dla innych, że mają do czynienia
z odpowiedzialnym, liczącym się na rynku partnerem.
Więcej informacji: www.siph.com.pl zakładka „CERTYFIKAT STAROPOLSKI”
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