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„Gospodarka Obiegu Zamkniętego (Circular Economy) -  nieuchronny kierunek 

transformacji europejskiej gospodarki. Jak budować przewagę konkurencyjną firmy i jak 

zwiększać zyski i ograniczyć koszty”. 

Ośrodek Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju oraz INNOWO Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju 

zapraszają  na szkolenie: „Gospodarka Obiegu Zamkniętego (Circular Economy) -  nieuchronny kierunek transformacji 

europejskiej gospodarki.  Jak budować przewagę konkurencyjną firmy i jak zwiększać zyski i ograniczyć koszty”. 

  

Szkolenie odbędzie się  7 grudnia 2021r. w  godz. 10.00 – 12.45 w formule hybrydowej: Lublin Rynek 7 (sala szkoleniowa III 

p. /aplikacja ZOOM) 

  

Gospodarka Obiegu Zamkniętego (Circular Economy) jest nową koncepcją ekonomiczną,  wykorzystującą model gospodarczy   

w którym staramy się zatrzymywać  surowce i produkty w obiegu gospodarczym tak długo jak jest to możliwe zachowując ich jak 

najwyższą wartość. Jej podstawową przewagą nad innymi koncepcjami zrównoważonego rozwoju jest założenie, że to co 

ekologiczne powinno być również optymalne ekonomicznie  przynosząc konkretne zyski zarówno dla producentów jak i środowiska. 

  

Jeżeli chcesz zyskać przewagę konkurencyjną i skutecznie odpowiadać  na rosnące  wymagania rynku  zgłoś się na 

bezpłatne szkolenie na którym przedstawimy  rzeczywiste przykłady wdrażania rozwiązań biznesowych zgodnych  

z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego. 

  

Spotkanie poprowadzi dr inż. Agnieszka Sznyk – Prezes INNOWO, Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju – ekspert 

od spraw zrównoważonego rozwoju i rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństwa. W ramach Polish Circular Hotspot pracuje 

nad wprowadzaniem innowacyjnych, kompleksowych, praktycznych i skalowanych rozwiązań we wszystkich sektorach 

gospodarki. Współpracuje z firmami przy wypracowywaniu strategii transformacji modeli biznesowych w kierunku cyrkularnym. 

Członek Grupy Koordynującej przy European Circular Economy Stakeholder Platform, inicjatywy Komisji Europejskiej oraz 

Europejskiego Komitetu Społeczno-Gospodarczego. Ekspert grupy roboczej ds. gospodarki obiegu zamkniętego Krajowej 

Inteligentnej Specjalizacji przy Ministerstwie Rozwoju. 
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W czasie spotkania zostaną omówione takie zagadnienia jak: 

Wprowadzenie do gospodarki obiegu zamkniętego 

Omówienie strategii GOZ w przedsiębiorstwie 

Omówienie modeli biznesowych GOZ 

Hierarchia postępowania z odpadami 

Interesujące przykłady z rynku 

Koszty i korzyści wprowadzenia GOZ w MŚP 

Istniejące programy / zachęty dla firm 

 oraz warsztaty praktyczne z procesu projektowania cyrkularnych modeli biznesowych 

  

W zał.  program spotkania. 

  

Rejestracja pod linkiem: https://www.lfr.lublin.pl/szkolenia-lfr/zglos-sie-na-szkolenie/?szkolenie=1745 

 Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzimy możliwość udziału w formule stacjonarnej (uwaga: ograniczona liczba miejsc (decyduje 

kolejność zgłoszeń) lub  prześlemy link do szkolenia.  

  Dodatkowe informacje: een@lfr.lublin.pl  tel. 81 528 53 06, 669 200 929 

Serdecznie zapraszamy! 

 

ZOBACZ 
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PIENIĄDZE NA START W BIZNESIE  

Za pośrednictwem Lubelskiej Fundacji Rozwoju można otrzymać ponad 113 tys. zł na założenie własnego biznesu.  Od 

jesieni 2019 roku na terenie woj. lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego powstało już ponad 150 

przedsiębiorstw, które skorzystały z drugiej edycji „Rządowego Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. 

 

„Rządowy Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” finansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, a zarządza nimi Bank Gospodarstwa Krajowego. Lubelska Fundacja Rozwoju jest pośrednikiem finansowym 

udzielającym pożyczek  terenie czterech województw. 

 

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej to przede wszystkim szansa na sfinansowanie kosztów uruchomienia biznesu 

osobom, które z powodu braku doświadczenia i historii kredytowej nie mogą otrzymać pożyczki w banku. Niskie oprocentowanie, 

długi okres spłaty i możliwość umorzenia części pożyczki to główne korzyści programu, które dostrzegają przyszli przedsiębiorcy. Na 

terenie woj. lubelskiego i świętokrzyskiego program realizowany jest do 10 maja 2022 r. Z wypłaconych środków uruchomiono m.in. 

sklepy z odzieżą, kosmetykami, sklepy spożywcze, serwisy samochodowe, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, działalność rozpoczęły 

też restauracje. Nowi przedsiębiorcy to przede wszystkim osoby młode, które zdecydowały się na rozpoczęcie własnego biznesu 

bezpośrednio po zakończonej edukacji ale też osoby z doświadczeniem zawodowym, które postanowiły działać na własny rachunek. 

 
Z pożyczek w ramach Programu „Rządowego Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” mogą skorzystać studenci ostatniego roku studiów, 
absolwenci szkoły i uczelni, bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy, w tym osoby powracające z zagranicy. Dla tych grup oprocentowanie 
pożyczki wynosi jedynie 0,33 % w skali roku. Na jeszcze bardziej preferencyjne warunki mogą liczyć opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz 
osoby decydujące się na rozpoczęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami 
integracyjnymi lub na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.  Zainteresowani mogą liczyć na pomoc Lubelskiej  
Fundacji Rozwoju w przygotowaniu wniosków pożyczkowych a osobom, które rozpoczęły już działalność gospodarczą udzielana jest nieodpłatnie 
pomoc doradcza na początkowym etapie  prowadzenia biznesu.  
  
 

https://www.een.org.pl/component/content/article/70224:spotkania-b2b-online-dla-branzy-spozywczej-podczas-free-from-functional-health-ingredients-and-free-from-expo-packaging-2021
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Przy realizacji przedsięwzięcia finansowanego ze środków programu nie jest wymagany wkład własny. Dodatkowo pożyczkobiorca 

nie ponosi żadnych opłat za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek. Ogromną zaletą pożyczki jest długi okres spłaty, 

stałe oprocentowanie a także  możliwość karencji w spłacie rat kapitałowych w początkowym okresie prowadzenia działalności. 

Uzyskanie środków jest stosunkowo proste i możliwe w niespełna miesiąc, co dla osób z pomysłem na biznes jest niezwykle istotne. 

 

 

 

Pożyczka na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej: 

  

Pożyczka na utworzenie/wyposażenie 

stanowiska pracy 

 kwota pożyczki do 113 146,00 zł 

 oprocentowanie 0,03%/0,13% 

 okres finansowania do 7 lat 

 okres karencji do 1 roku 

 prowizja od udzielenia pożyczki brak 

 wkład własny brak 

 kwota pożyczki do 33 943,80 zł 

 oprocentowanie 0,33%/0,13% 

 okres finansowania do 3 lat 

 prowizja od udzielenia pożyczki brak 

 wkład własny brak 

  

W ramach programu dostępne są również pożyczki na utworzenie/wyposażenie stanowisk pracy.  

  

Pełne informacje w Lubelskiej Fundacji Rozwoju (Lublin, ul. Rynek 7  

tel. 81 528-53-35, 81 528-53-36) oraz na stronach internetowych:  

www.wsparciewstarcie.bgk.pl i www.lfr.lublin.pl .  
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International Mobility Days 2021 #imdays2021 

Zapraszamy do udziału w spotkaniach biznesowych, organizowanych przez sieć Enterprise Europe Network w dniach 13 -15 grudnia 

2021 pod hasłem: „International Mobility Days”. Z uwagi na utrudnienia związane z pandemią, przedsięwzięcie odbędzie się  

w formie zdalnej.  

 

W chwili obecnej na stronie eventu widnieje ponad 800 uczestników reprezentujących kilkadziesiąt krajów europejskich i świata. 

Rejestracja, jak i udział w roli uczestnika są bezpłatne, możliwe do dnia 15 grudnia br. pod linkiem: 

https://mobilitydays2021.b2match.io/signup  

 

Tylko zarejestrowani uczestnicy mają wgląd w profile pozostałych przedsiębiorców planujących udział w przedsięwzięciu. 

 

Językiem spotkań jest język angielski. 

 

Zapraszamy do udziału. Więcej szczegółów dostępnych na stronie eventu pod adresem: https://mobilitydays2021.b2match.io/  
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Webinar 'Workshop on Japanese Business Culture and Textile Export  

to Japan’, 2 grudnia 2021 r. 

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku w ramach programu Pomorski Broker Eksportowy wraz  

z Centrum Współpracy Przemysłowej UE-Japonia oraz pomorskim ośrodkiem sieci Enterprise Europe Network zapraszają na 

seminarium pt. „Workshop on Japanese Business Culture and Textile Export to Japan”. Spotkanie dedykowane jest firmom z branży 

tekstylnej oraz eksporterom zainteresowanym nawiązaniem współpracy z partnerami na rynku japońskim. 

 

Wydarzenie odbędzie się on-line w dniu 2 grudnia 2021 r. w godz. 10:30 – 12:45 i będzie prowadzone w języku angielskim.  

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 01.12.2021 r. do godziny 16:00. 

 

Podczas webinaru poruszone zostaną trzy tematy: 

• Kultura biznesowa i gospodarka Japonii, 

• Zasady dotyczące eksportu tekstyliów z krajów UE do Japonii, 

• Przepisy umowy o partnerstwie gospodarczym pomiędzy UE a Japonią w odniesieniu do wyrobów tekstylnych. 

 

Gdzie i kiedy 

Seminarium odbędzie się 2 grudnia 2021 r. w godz. 10:30 – 12:45 online po zalogowaniu na platformie internetowej ZOOM. 

 

Zaproszenia wysyłane są do zarejestrowanych uczestników dzień przed planowanym wydarzeniem. 

 

ZAPISY  

 

PROGRAM WYDARZENIA 

 

 

https://brokereksportowy.pl/aktualnosci-glowne/workshop-on-japanese-business-culture-and-textile-export-to-japan/
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Kalendarz  spotkań kooperacyjnych  B2B  

Zachęcamy do udziału w spotkaniach kooperacyjnych dla różnych branż organizowanych przez sieć  

Enterprise Europe Network. Poniżej przedstawiamy wyselekcjonowane eventy odbywające się  

w najbliższym czasie. 

Nazwa Termin i miejsce Branże 

International Mobility Days 2021 | #imdays2021 13-15.12.2021r. (online) różne 

University-Industry Meetings: high added value maritime 

products and services 

13-15.12.2021 (online) 

 
morski 

Horizon Europe: Possibilities and Opportunities- B2B meetings 
 

14.12.2021 (online) ekonomia, socjo-ekonomia 

SIVAL - VIBE 2022: plant and crop productions business 

meetings 

 
 

11-14.01.2022 (Angers, Francja) 
rośliny, uprawa, ochrona roślin, 

uprawa warzyw i owoców 

 grudzień 2021 
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Wsparcie sieci Enterprise Europe Network w zawiązywaniu nowych, międzynarodowych  

kontaktów biznesowych 

Zachęcamy do korzystania z usług sieci Enterprise Europe Network, która w wymierny sposób przyczynia się do wsparcia polskich 

przedsiębiorców w nawiązywaniu relacji międzynarodowych. Szczególnie w trudnym okresie, w jakim znalazło się wiele firm w obecnym czasie, 

sieć oferuje możliwość dotarcia do nowych kontrahentów biznesowych, do nowych dostawców surowców. Usługi oferowane przez sieć 

Enterprise Europe Network są oferowane przedsiębiorcom bezpłatnie (finansowane w ramach projektu unijnego). 

 

Aby zrobić pierwszy krok – należy skontaktować się z ośrodkiem sieci Enterprise Europe Network w swoim regionie. Pełna lista ośrodków 

działających w Polsce znajduje się chociażby na stronie een.org.pl.  

 

Następnie należy mailowo określić, jakiego rodzaju partnera biznesowego poszukuje  

firma (dystrybutor, przedstawiciel handlowy, umowa w oparciu o licencję, produkcję,  

podwykonawstwo, itp.) oraz kraje (bądź regiony w konkretnym państwie), w których są  

poszukuje współpracy. 

 

Zapytanie zostanie skierowane do ośrodków Enterprise Europe Network działających  

w danym państwie lub kilku krajach (całej sieci), z prośbą o przekazanie danych  

kontaktowych do konkretnych firm zainteresowanych współpracą. 

 

Po otrzymaniu danych do firm zagranicznych istnieje możliwość bezpośredniego  

kontaktu, przesłania oferty, negocjacji. 

 

Korzystając z usług sieci Enterprise Europe Network firmy otrzymują także dostęp do  

informacji o organizowanych przez sieć EEN spotkaniach brokerskich w kraju i na świecie  

(w chwili obecnej online), dofinansowanych misjach handlowych, czy też szkoleniach,  

webinariach.  

 

Jeśli firma chciałaby dotrzeć do nowych rynków zbytu, powiększyć katalog zagranicznych dostawców, zachęcamy do kontaktu z naszym 

ośrodkiem. 
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Facebook 

LinkedIn 

https://pl.linkedin.com/company/lubelskafundacjarozwoju
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PROFILE FIRM ZAGRANICZNYCH ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ Z POLSKĄ 

POSZUKIWANA 

BRANŻA 

POSZUKIWANY:

DYSTRYBUTOR 

PRODUCENT 

OPIS NR REF. 

pianka do etui na 

laptop 
producent 

Niemiecka firma od dwóch lat prowadzi działalność w handlu internetowym akcesoriami do 

notebooków i poszukuje producenta wysokiej jakości wyściółki lub pianki do futerałów na laptopa. 

Wyściółka ma na celu ochronę laptopa. Preferowane rodzaje materiałów to pianka EPDM (Ethylen 

Propylen Dien Monomer) i PE (Polyethylen). Start-up chciałby współpracować z producentami  

z Europy Wschodniej, Bałkanów lub Azji w ramach umowy produkcyjnej. 

BRDE20210917001 

art. wyposażenia 

wnętrz 
producent 

Młoda czeska firma importowo-eksportowa, działająca w handlu innowacyjnymi produktami do 

wnętrz, na zewnątrz i mebli, chce poszerzyć swój katalog produktów dla domów, szkół, biur lub 

budynków technicznych. Firma jest zainteresowana współpracą z producentami takich produktów 

w ramach usług dystrybucyjnych i umowy agencyjnej. 

BRCZ20211001001 

elektronika producent 

Firma została założona w 2014 roku w gminie Kalinovik w Bośni i Hercegowinie, jako spółdzielnia 

rolnicza. Specjalizuje się w hodowli bydła w systemie krowa-cielę, a także ma doświadczenie we 

wprowadzaniu technologii cyfrowej do tego obszaru. Firma poszukuje dostawców sprzętu do 

śledzenia bydła, aby dystrybuować swoje produkty w ramach umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych. Głównymi krajami będącymi przedmiotem zainteresowania dla partnerstw są 

Austria, Niemcy, Hiszpania i Czechy. 

BRBA20211001001 

modelowanie 3D dystrybutor 

Firma z UK specjalizuje się w rozwoju modelowania 3D oraz środowiska wirtualnego, drogowych  

i kolejowych symulatorów, wizualizacji 3D, symulacji oraz wirtualnej rzeczywistości i oferuje swoje 

zasoby na podstawie umowy podwykonawstwa i zlecenia. 

BOUK20211004001 

sprzęt AGD dostawcy 

Firma handlowa z północnych Niemiec planuje zawrzeć umowę dostawczą z nowymi partnerami  

z Europy i krajów sąsiednich. Poszukują sprzętu AGD i elektronicznych towarów konsumpcyjnych. 

Firma zaopatruje głównych graczy na europejskim rynku detalicznym w elektroniczne towary 

konsumpcyjne. 

BRDE20211018001 

https://een.ec.europa.eu/partners/german-start-frankfurtmain-region-looking-suppliers-paddingfoaming-laptop-cases-eastern
https://een.ec.europa.eu/partners/czech-company-trading-interiors-equipment-and-furniture-offices-and-homes-looking-suppliers
https://een.ec.europa.eu/partners/company-bosnia-and-herzegovina-looking-partners-offering-cattle-tracking-equipment-under
https://een.ec.europa.eu/partners/uk-company-providing-road-rail-and-construction-3d-visualisation-virtual-reality
https://een.ec.europa.eu/partners/well-established-german-trade-company-looking-european-manufacturers-electronic-consumer
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POSZUKIWANA  

BRANŻA 

DYSTRYBUTOR 

PRODUCENT 
OPIS NR REF. 

innowacyjne 

technologie 
producent 

Włoska firma jest wykonawcą zakładów produkcji energii odnawialnej we Włoszech i za granicą. 

Poszukuje innowacyjnych technologii i metodologii agroenergetycznych, najlepiej na poziomie TRL 

5, aby połączyć produkcję rolną i energetyczną (systemy agro-fotowoltaiczne) w swoich zakładach. 

Partnerzy będą współpracować przy wspólnym opracowywaniu dowodów koncepcji lub projektów 

pilotażowych, w ramach umowy o współpracy technicznej. Ta oferta jest częścią otwartego 

wyzwania w zakresie innowacji. 

TRIT20211028001  

skóra roślinna 
producent 

/dostawca 

Francuska przedsiębiorczyni z doświadczeniem w pracy w dużym luksusowym domu mody jako 

producent wyrobów skórzanych w 2019 roku rozpoczęła własną działalność w oparciu  

o ekoodpowiedzialność, jako projektantka i producentka galanterii skórzanej i biżuterii dla kobiet  

i mężczyzn. W celu urozmaicenia swoich kreacji poszukuje obecnie nowych dostawców skóry 

roślinnej, korka lub celulozy w rolkach w kilku kolorach. Poszukiwani są długoterminowi partnerzy 

oferujący produkty wysokiej jakości i przyjazne dla środowiska. 

BRFR20210916001 

karma dla 

zwierząt 
producent 

Litewski producent poszukuje surowców do produkcji ekologicznej karmy dla zwierząt. Poszukiwani 

są producenci suszonego powietrzem mięsa: królika, dziko złowionych ryb (dorsz, makrela, szprot, 

łosoś), ptaków łownych (bażanty, kaczki), a także dostawcy różnych suszonych powietrzem warzyw 

i owoców. Firma oferuje współpracę w oparciu o umowę produkcyjną. 

BRLT20211015001  

rękawy do kart dostawca 

Niemiecka firma zajmująca się handlem zabawkami, grami, dekoracjami i artykułami papierniczymi 

poszukuje na podstawie umowy produkcyjnej producentów tzw. penny-sleeves lub rękawów do 

kart. Produkowane tulejki do kart powinny być dostarczane w opakowaniach, opatrzonych kodem 

EAN i logo firmy. 

BRDE20210908001 

cukiernictwo producent 
Niemiecka firma z branży cukierniczej, oferująca produkty na zrównoważonym i perspektywicznym 

rynku, poszukuje dostawców surowców w ramach umowy z dostawcą. 
BRDE20211029001  

Firmy zainteresowane otrzymywaniem zapytań/ofert firm zagranicznych dedykowanych pod konkretną działalność, zapraszamy do kontaktu  

z ośrodkiem Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju.   

https://een.ec.europa.eu/partners/italian-company-renewable-energy-sector-seeks-new-solutions-agro-photovoltaic-systems
https://een.ec.europa.eu/partners/eco-responsible-leather-goods-sme-looking-suppliers-vegetable-leather-cork-or-cellulose
https://een.ec.europa.eu/partners/lithuanian-producer-organic-dog-food-looking-manufacturers-air-dried-meat-vegetables-and
https://een.ec.europa.eu/partners/german-company-looking-producers-card-sleeves-cards-trading-card-games-co-operation
https://een.ec.europa.eu/partners/german-family-owned-confectionery-looking-suppliers-raw-materials-under-supplier-agreement
mailto:een@lfr.lublin.pl
mailto:een@lfr.lublin.pl
mailto:een@lfr.lublin.pl
mailto:een@lfr.lublin.pl
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mailto:een@lfr.lublin.pl
mailto:een@lfr.lublin.pl
mailto:een@lfr.lublin.pl
mailto:een@lfr.lublin.pl
mailto:een@lfr.lublin.pl
mailto:een@lfr.lublin.pl


grudzień 2021 

Z uwagi na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia w imieniu 

Ośrodka Enterprise Europe Network  

w Lubelskiej Fundacji Rozwoju wszystkim Przedsiębiorcom, 

którzy skorzystali z naszego wsparcia w nawiązywaniu 

współpracy biznesowej z partnerami zagranicznymi  

życzymy  

spokojnych, zdrowych, pełnych ciepła  

i rodzinnej atmosfery Świąt. 

W Nowym Roku 2022 spełnienia wszelkich planów  

i zamierzeń, mamy nadzieję z naszym udziałem. 

Zespół Enterprise Europe Network  
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www.lfr.lublin.pl             www.een-polskawschodnia.pl            een.ec.europa.eu  

 

 

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem: 

 

Ośrodek Enterprise Europe Network w Lubelskiej Fundacji Rozwoju: 

ul. Rynek 7, 20 – 111 Lublin 

 

Osoby do kontaktu: 

Anna Krakowiak – Dyrektor: anna.krakowiak@lfr.lublin.pl 

Justyna Barska – Starszy Specjalista: justyna.barska@lfr.lublin.pl, tel. 81 528 53 31 

Marta Puczyk – Starszy Specjalista: marta.puczyk@lfr.lublin.pl , te. 81 528 53 11  

Cezary Pasternak – Starszy Specjalista: cezary.pasternak@lfr.lublin.pl, tel. 669 200 929 

Jerzy Nazaruk – Ekspert:  een@lfr.lublin.pl  

 

 

 

https://www.facebook.com/LubelskaFundacjaRozwoju
https://www.youtube.com/user/enterpriseeurope
https://twitter.com/een_polska?lang=pl
https://www.linkedin.com/company/lubelskafundacjarozwoju/?viewAsMember=true
http://www.lfr.lublin.pl/
http://www.een-polskawschodnia.pl/
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