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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
KOMITET MONITORUJĄCY PROGRAMU POLITYKI SPÓJNOŚCI NA LATA 2021-2027 

PROGRAM KRAJOWY 
 

1. Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami 
umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach, następnie zapisać w 
formacie pdf 

2. Formularz z pustymi polami nie będzie rozpatrywany.  
3. W przypadku pól, które nie dotyczą danej organizacji kandydującej, należy wpisać „nie 

dotyczy”.  
4. * niepotrzebne skreślić 

 
 

1. DANE dot. PROGRAMU: KRAJOWY/REGIONALNY 
 

ZGŁOSZENIE DOTYCZY 
PROGRAMU 
* Zaznaczyć „X” w innym przypadku 
należy wpisać nie dotyczy 

KRAJOWEGO REGIONALNEGO 

 X 

 
2. NAZWA I OBSZAR PROGRAMU (zgodnie z podanymi w ogłoszenie o naborze – prosimy 

wskazywać dokładne brzmienie) 
 

NAZWA PROGRAMU, KTÓREGO 
DOTYCZY ZGŁOSZENIE 

Program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 
2021-2027 

OBSZAR TEMATYCZNY, KTÓREGO 
DOTYCZY ZGŁOSZENIE 

innowacje, przedsiębiorczość, edukacja 

 
3. DANE ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ  

 

Nazwa organizacji pozarządowej 
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego 

Dietla 

Forma prawna fundacja 

Nazwa rejestru właściwego dla 

organizacji pozarządowej (np. KRS 

lub ARMIR lub inny rejestr) 

Krajowy Rejestr Sądowy 

Nr rejestru właściwego dla 

organizacji pozarządowej (np. KRS) 
Numer KRS: 0000057880 

REGON 470516283 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH TAK/NIE* 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA TAK/NIE* 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TAK/NIE* 
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Adres siedziby organizacji ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź 

Województwo, w którym 

zarejestrowana jest organizacja 
łódzkie 

Adres do korespondencji 
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego 

Dietla, ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź 

Adres e-mail  fundacja@frp.lodz.pl 

Nr telefonu +48 42 630 36 67 

Osoba do kontaktu Dr Ewa Sadowska-Kowalska 

Rok założenia organizacji (dzień, 

miesiąc, rok) 
21.12.1990 

WOJEWÓDZKI zasięg działania 

organizacji  
TAK/NIE* 

 

W przypadku jeśli zgłoszenie 
dotyczy organizacji składającej 
formularz w regionalnym programie, 
a siedziba znajduje się poza 
obszarem tego województwa, 
należy udowodnić prowadzenie 
udokumentowanej regularnej 
działalności na terenie objętym 
interwencją programu (teren tego 
województwa). 

 

Nie dotyczy 

KRAJOWY zasięg działania 

organizacji 
TAK/NIE* 

Proszę wymienić min. 9 

województwa, w których organizacja 

prowadzi działania, albo ma 

organizacje członkowskie 

(UZASADNIĆ – np. podać przykłady 

działań lub adresy oddziałów itp.) 

 

Pole dotyczy ogólnopolskich 

organizacji kandydujących do 

programów regionalnych, w innym 

wypadku wpisać „nie dotyczy” 

Nie dotyczy 

POTENCJAŁ (w tym finansowy, osobowy, merytoryczny) ORAZ DOŚWIADCZENIE 

ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ 

Średni budżet roczny organizacji w 

PLN za trzy ostatnie lata 

sprawozdawcze (wartość = suma za 

lata 2019 do 2021 podzielona na 3) 

1 244 018 PLN 
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Średnia liczba płatnych 

współpracowników w ciągu roku za 

ostatnie trzy lata (dotyczy łącznie 

umów zlecenie oraz umów o pracę 

w przeliczeniu na etaty) 

25 

Średnia liczba wolontariuszy w 

ciągu roku za ostatnie trzy lata 
3 

Proszę wymienić zasoby ludzkie 

organizacji, które mają 

doświadczenie w zakresie funduszy 

unijnych * 

Podajemy np. informacje nt: 

- koordynacji projektów 

finansowanych ze środków UE; 

- pracę w zespole realizującym 

projekty finansowane ze środków 

UE; 

- ocena projektów finansowanych ze 

środków UE; 

- praca w zespołach eksperckich w 

ramach realizacji, monitoringu i 

ewaluacji programów operacyjnych; 

Podajemy konkretne dane np. 

numery projektów, w jakich 

programach, jakie funkcje pełniły 

wskazane przez nas osoby.  

 

* W przypadku braku proszę wpisać 

„nie dotyczy” 

Dr Ewa Sadowska-Kowalska 

Prezes Zarządu Fundacji od 1995 r. Doktor nauk 
ekonomicznych. Wieloletni pracownik naukowy i nauczyciel 
akademicki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego 
Uniwersytetu Łódzkiego. Autor publikacji w dziedzinie 
polityki ekonomicznej i regionalnej, polityki rynku pracy, 
ekonomiki kształcenia. Liczne staże zagraniczne i praca w 
zagranicznych uniwersytetach. 

Ekspert w zakresie pozyskiwania dotacji i zarządzania 
projektami współfinansowanymi z funduszy europejskich. 
Członek paneli konsultacyjnych i zespołów oceniających 
projekty (Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Łódzkiego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program 
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka). Od 2008 r. 
specjalista-konsultant i kierownik ośrodka Enterprise 
Europe Network. Jest ambasadorem Europejskiej Agencji 
Bezpieczeństwa I Zdrowia w Pracy (EU OSHA) oraz 
Europejskiego Punktu Informacyjnego Ochrony Własności 
Intelektualnej  (European IPR Helpdesk). W 2018r. 
powołana przez ministra przedsiębiorczości i technologii na 
członka Sektorowej Rady do spraw Kompetencji Sektora 
Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów. 

Pomysłodawca i koordynator licznych inicjatyw i 
przedsięwzięć na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 
i innowacyjności w regionie łódzkim oraz współpracy 
sektora nauki i biznesu. Inicjator projektów 
międzynarodowych i współpracy z otoczeniem społeczno-
gospodarczym. 

Dr Małgorzata Kurzyniec-Sikorska 
Doktor nauk ekonomicznych. Przez 5 lat była nauczycielem 
akademickim i pracownikiem naukowym Wydziału 
Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Ma 
doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych  
w przedsiębiorstwach przemysłowych i sektorze mediów.  
Członek zarządu Fundacji od 1997r.  Pełni funkcję 
pełnomocnika ds. jakości ISO.  Jest ambasadorem 
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa I Zdrowia w Pracy 
(EU OSHA) oraz Europejskiego Punktu Informacyjnego 
Ochrony Własności Intelektualnej  (European IPR 
Helpdesk). Konsultant ośrodka Entrerprise Europe Network 
i Krajowej Sieci Innowacji. 



4 
 

Ekspert w dziedzinie pozyskiwania dotacji i zarządzania 
projektami (krajowymi i międzynarodowymi) 
współfinansowanymi z funduszy europejskich, organizacji 
projektów i usług szkoleniowych i doradczych. 

Pracownicy zatrudnieni w Fundacji Rozwoju 
Przedsiębiorczości posiadają kilkanaście lat 
doświadczenia w aplikowaniu o fundusze strukturalne Unii 
Europejskiej, w tym w ramach programów regionalnych, w 
realizacji tych projektów, rozliczeniu i ewaluacji. Projekty 
realizowane przez Fundację zostały wysoko ocenione 
przez instytucje pośredniczące w kraju i regionie (Urząd 
Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Wojewódzki 
Urząd Pracy w Łodzi, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości). 
Praca w zespołach eksperckich: 
Podkomitet Sterujący Strategii Innowacji LORIS Plus 
(2005) Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  
Komitet oceny merytorycznej wniosków do Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (2007 – 2013) 
Działanie 1.1, członek komitetu, asesor 
Komitet oceny merytorycznej wniosków do Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (2007 – 2013) 
Działanie 4.4 (Ministerstwo Edukacji Narodowej), członek 
komitetu, asesor 
Komitet Rewitalizacji (2017), Urząd Miasta Łodzi, członek 
Komitet oceny merytorycznej wniosków do Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (2007 – 2013) Priorytet III., 
członek komitetu, asesor 
 

PROSZĘ DOKŁADNIE OPISAĆ: 

Minimalnie 5-letnie doświadczenie 

w reprezentowanym przez siebie 

obszarze na poziomie krajowym* 

 

1. Należy szczegółowo 

UDOWODNIĆ doświadczenie za 

okres ostatnich 5 lat W OBSZARZE 

, w którym składany jest formularz, 

przez podanie np.: 

- nazwy projektów (czego dotyczyły, 

jaki był ich obszar oddziaływania, 

jaka była wartość finansowa 

projektów); 

- jakie inne działania merytoryczne 

organizacja podejmowała w tym 

obszarze; 

 

2. Należy podać jaki orientacyjny 

udział % (procentowy w 

Nie dotyczy 
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zaokrągleniu do dziesiątek) stanowi 

działalność organizacji w 

OBSZARZE, w którym składany jest 

formularz pod względem:  

- finansowym; 

- merytorycznym; 

- osobowym. 

 

*dotyczy jedynie programów 

krajowych, w innym przypadku 

wpisać „nie dotyczy” 

PROSZĘ DOKŁADNIE OPISAĆ: 

Minimalnie 3-letnie doświadczenie 

w reprezentowanym przez siebie 

obszarze na poziomie regionalnym* 

 

1. Należy szczegółowo 

UDOWODNIĆ doświadczenie za 

okres ostatnich 3 lat W OBSZARZE 

, w którym składany jest formularz, 

przez podanie np.: 

- nazwy projektów (czego dotyczyły, 

jaki był ich obszar oddziaływania, 

wartość finansowa projektów); 

- jakie inne działania merytoryczne 

organizacja podejmowała w tym 

obszarze; 

 

2. Należy podać jaki orientacyjny 

udział % (procentowy w 

zaokrągleniu do dziesiątek) stanowi 

działalność organizacji w 

OBSZARZE, w którym składany jest 

formularz pod względem:  

- finansowym; 

- merytorycznym; 

- osobowym. 

 

*dotyczy jedynie programów 

regionalnych, w innym przypadku 

wpisać „nie dotyczy” 

W latach 2008-2022 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości 

im. Prof. Jerzego Dietla zrealizowała 24 projekty 

międzynarodowe finansowane przez Komisję Europejską. 

Projekty dotyczyły obszarów tematycznych, których 

dotyczy zgłoszenie.  

Realizowane projekty dotyczyły: 

- upowszechniania innowacji jako czynnika budującego 

przewagę konkurencyjną na międzynarodowym rynku; 

- cyfryzacji i digitalizacji w przedsiębiorstwach; 

- zasady zrównoważonego rozwoju, efektywności 

energetycznej i upowszechnienia koncepcji impast 

investment;  

- ochrony własności intelektualnej; 

- ochrony środowiska;  

- mobilności uczniów i pracowników; 

- rozwoju kompetencji i kwalifikacji w branżach kluczowych 

dla regionu łódzkiego. 

Poniżej wykaz przykładowych projektów 

międzynarodowych: 

1. Koalicja na rzecz odpowiedzialnego inwestowania 
wywierającego pozytywny wpływ na  środowisko i 
społeczeństwo w Europie Wschodniej, 2022-2023, 26 060 
EUR, Erasmus+,KA220-HED - Cooperation partnerships in 
higher education,  
2. DIGI-GRENT - Kształtowanie przyszłego pokolenia 
społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców w dobie 
globalnej cyfryzacji, 2018-2021, 28 305,00 EUR, Erasmus+ 
Działanie KA2: Współpraca na rzecz innowacyjności i 
wymiany dobrych praktyk, Partnerstwo strategiczne dla 
wyższej edukacji, 2018-1-ES01-KA203-050046. 
3. Leaman - Menedżer w efektywnej i innowacyjnej firmie 

sektora skórzanego, 2016-2018, 31 975,00 EUR, Erasmus 

Plus. 

4. TrainERGY - Rozwój kompetencji z zakresu 

zrównoważonego rozwoju i efektywności 

energetycznej,2015-2018, 32 255,00 EUR, Erasmus +. 
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5. EMPL-OI - Europejskie staże dla otwartych innowacji, 

2015-2018, 10 059,00 EUR, Erasmus+. 

6. TECLO - Koalicja wiedzy na rzecz rozwoju kompetencji 

menedżerów przemysłu tekstylnego i odzieżowego w 

dziedzinie eksportu, marketingu, innowacji, 

zrównoważonego rozwoju i przedsiębiorczości, 2014-2016, 

19415,00 EUR, ERASMUS+  2014-3267-001-001. 

7.RESPONS - Zarządzanie małymi hotelami i 
restauracjami – doskonalenie umiejętności kadry 
kierowniczej i właścicieli, 2013-2015, 40 066 EUR, Lifelong 
Learning Programme / LdV Development of Innovation 
2013-3636/001-001. 
8. Q-Placements.NET: Europejska sieć na rzecz promocji 
praktyk zawodowych za granicą, 2011-2014, 36 079 EUR, 
Lifelong Learning Programme / LdV Multilateral Networks 
517633-LLP-1-2011-1-ES-Leonardo-LNW. 
9. STEM: Adaptacja programu szkoleniowego dla 
menedżerów kultury, 2012-2014, 40 744,53 EUR, Lifelong 
Learning Programme / LdV Transfer of Innovation 2012-
UK/12/LLP-LdV/TOI-537. 
10. INTERJOB4YOUTH: Adaptacja platformy 
pośrednictwa zawodowego na rzecz międzynarodowej 
mobilności zawodowej młodzieży, 2012-2014, 33 836 
EUR, Lifelong Learning Programme / LdV Transfer of 
Innovation 2012-1-ES1-LEO05-49493. 
11.Go4EMAS – Promocja systemu ekozarządzania i 
audytu EMAS w MŚP poprzez Enterprise Europe Network, 
2011-2013, 101 650 EUR, Program na Rzecz 
Przedsiębiorczości i Innowacji (CIP 2007-2013) 
EEN/SPA/10/SMESENV/283757 GO4EMAS. 
12.MEDISIGNS – Język migowy w medycynie, 2010-2013, 
45 000 EUR, Lifelong Learning Programme / LdV Transfer 
of Innovation LLP/LdV/TOI/2010/IRL-511. 
Koordynacja i realizacja projektów o zasięgu regionalnym 

adresowana do przedsiębiorców, jednostek naukowo-

badawczych i osób zamierzających założyć działalność 

gospodarczą z województwa łódzkiego: 

„Enterprise Europe Network” finansowany z Programu 

ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME, 

Single Market Programme COSME 2022-2028 i Budżetu 

Państwa, 1 884 574 EURO; 

„Enhancing the Innovation Management Capacity of SMEs 

in Central Poland – 2”, 2016-2021, 90407 EURO, Horyzont 

2020; 

„Nauka a biznes czyli jak wdrażać i chronić innowacyjne 

pomysły”, 2016, 46 000 PLN, Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego; 

„Asystent Innowacji II - wykorzystanie potencjału nauki dla 

wzmocnienia innowacyjności przedsiębiorstw z regionu 
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łódzkiego”, 2013-2014, 892 123,20 PLN, Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki POKL 8.2.1; 

„Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”, 2013-2015, 604 

299,90 PLN, Program Operacyjny Innowacyjna 

Gospodarka 5.2 

UDA-KSI-POIG.05.02.00-00-001/12-07/9; 

„Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie 

marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych 

przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-

spożywczego”, 2013-2014, 374 500 PLN, Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki 2.2.1, 

2/62/DPU/2013/POKL/01_06; 

„PoMoC - aktywizacja zawodowa absolwentów studiów 

wyższych poprzez adaptację Portugalskiego Modelu 

Coachingu w województwie łódzkim”, 2012-2014, 971 

427,60 PLN, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.1.1 

PWP, UDA-POKL.06.01.01-10-006/12-00; 

„DORADZTWO-ASYSTA w prowadzeniu działalności 

gospodarczej”, 2011, 78 946,67 PLN, Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki 2.2.12.2.1/AS/7/05/06; 

„Asystent innowacji – adaptacja rozwiązań 

wspomagających współpracę sfery nauki i biznesu z 

regionu Dolnej Austrii w województwie łódzkim”, 2011-

2012, 824 640,07 PLN, Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki 8.2.1, UDA-POKL.08.02.01-10-065/10-01; 

„FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Popularyzacja wiedzy 

o ochronie własności intelektualnej wśród przedsiębiorców, 

2009-2011, 519 000 PLN, Program Operacyjny 

Innowacyjna Gospodarka 5.4.2,UDA-POIG.05.04.02-00-

007/09-04; 

„Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym 

świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji”, 

2009-2011, 840 000 PLN, Program Operacyjny 

Innowacyjna Gospodarka 5.2, UDA-KSI- POIG.05.02.00-

00-002/08-20; 

„Usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób 

zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. 

Lokalny Punkt Konsultacyjny”, 2006-2012, Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki 2.2.1,PK/2.2.1/2008/L/05-02 

 

FRP to jeden z pierwszych polskich ośrodków 

szkoleniowo-doradczych dla kadry kierowniczej i 

pracowników przedsiębiorstw. Od momentu powstania, tj. 

od roku 1990, podejmuje działania, których celem jest 

integracja środowiska biznesu, rozwój innowacji, 

współpraca między przedsiębiorstwami i jednostkami 
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naukowo-badawczymi, transfer wiedzy i technologii, 

budowa gospodarki opartej na wiedzy oraz wspieranie 

integracji europejskiej. 

Swoją ofertę kieruje do firm, które chcą stworzyć 

profesjonalny zespół i rozwijać kwalifikacje pracowników, 

nowocześnie zarządzać, pozyskać i utrzymać 

zadowolonych klientów, osiągnąć sukces na krajowym i 

międzynarodowym rynku. Od momentu powstania FRP 

przeszkoliła ponad 50 tys. osób. Ok. 1,5 tys. osób rocznie 

korzysta z usług informacyjno-doradczych. 

FRP wydaje miesięcznik Biuletyn Informacyjny FRP, który 

jest źródłem istotnych i aktualnych informacji dla 

przedsiębiorców o sprawach dotyczących gospodarki i UE 

(ISSN 1897-502X). 

FRP organizuje spotkania Forum Przedsiębiorczości nt. 

nowych przedsięwzięć gospodarczych, prac agend 

rządowych i gospodarczych, nowych koncepcji 

prowadzenia działalności gospodarczej. Prelekcje i 

wykłady prowadzili m.in. Lady Margaret Thatcher, Jan 

Krzysztof Bielecki, dr Wiesław Rozłucki, dr Lesław Paga, 

prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, prof. Zbigniew Brzeziński, 

prof. Witold Modzelewski, dr Janusz Lewandowski, prof. 

Leszek Balcerowicz, dr Andrzej Olechowski, prof. Marek 

Belka, prof. Andrzej Koźmiński, prof. Anna Fornalczyk, dr 

Bogusław Grabowski, prof. Alicja Jaruga, dr Marek 

Goliszewski, prof. Witold Kieżun, prof. Cezary Józefiak, 

prof. Witold Kulesza, dr Ewa Kulesza, prof. Wojciech 

Gasparski, prof. Tadeusz Markowski, dr Jacek Saryusz-

Wolski. 

FRP prowadzi spotkania Nauka dla Biznesu, tzw. public 

lectures, adresowane do środowisk biznesu, na których 

wybitni naukowcy, biorący czynny udział w europejskich 

programach badawczych, prezentują w przystępny sposób 

swoje osiągnięcia, dorobek swoich zespołów badawczych i 

możliwości ich zastosowania w przedsiębiorstwach. 

Jako partner i koordynator Fundacja prowadzi pilotażowe 

międzynarodowe projekty m.in. z zakresu nowoczesnego 

zarządzania, rozwoju eksportu, popularyzacji nauki i 

promocji osiągnięć zespołów badawczych, społecznej 

odpowiedzialności biznesu, dostosowania programów 

uczelni wyższych do potrzeb gospodarki, integracji grup 

szczególnego ryzyka w przedsiębiorstwach i 

społeczeństwie, mobilności w podejmowaniu zatrudnienia 

w UE. 

Przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości działa od 2008 

r. regionalny ośrodek Enterprise Europe Network, 



9 
 

największej międzynarodowej sieci wspierającej 

przedsiębiorców. 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości należy do: 

• Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych 

LEWIATAN – Polskiego Związku Pracodawców 

Konsultingu. 

• Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji 

i Przedsiębiorczości. 

• Europejskiej Rady Małego Biznesu i 

Przedsiębiorczości (ECSB). 

• Europejskiej Sieci Regionów w zakresie Badań i 

Innowacji (ERRIN) – członkostwo stowarzyszone. 

 

Fundacja posiada bardzo bogate doświadczenie w 

realizacji projektów i inicjatyw wspierających sektor małych 

i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim, ze 

szczególnym uwzględnieniem branż uznanych za 

kluczowe. Posiada liczne kontakty z instytucjami 

branżowymi w regionie, kraju i w Europie. Współpraca 

oparta jest na wieloletnich kontaktach i realizacji 

wspólnych projektów i inicjatyw finansowanych ze 

krajowych i Unii Europejskiej oraz podpisanych umowach o 

współpracy.  

Ośrodek EEN przy Fundacji współpracuje z uczelniami 

wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie 

transferu technologii i łączenia nauki z biznesem 

(Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Uniwersytet 

Medyczny w Łodzi, Instytut Biopolimerów i Włókien 

Chemicznych, Instytut Przemysłu Skórzanego, Instytut 

Włókiennictwa, Łódzka Rada Federacji Stowarzyszeń 

Naukowo-Technicznych NOT). Dzięki współpracy nasi 

klienci mają bezpośredni dostęp do technologii oraz 

specjalistycznych usług doradczych, jak np. opracowanie 

opinii o innowacyjności. Współpraca z partnerami 

lokalnymi polega na podejmowaniu wspólnych inicjatyw 

wspierających rozwój przedsiębiorstw w regionie łódzkim 

poprzez organizację seminariów, webinariów, konferencji, 

konsultacji, publikację materiałów informacyjnych w 

Biuletynie Informacyjnym Fundacji oraz w newsletterze 

rozsyłanym do naszych klientów (Instytut Medycyny Pracy 

im. J. Nofera w Łodzi, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., 

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut 

Badawczy, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 

Badawczych Unii Europejskiej i Krajowy Punkt Kontaktowy 

Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, 

Polska Izba Rzeczników Patentowych – Okręg Łódzki). 
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Współpracuje z organizacjami zrzeszającymi 

przedsiębiorców (Stowarzyszenie Włókienników Polskich, 

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Związek 

Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego 

PIOT, Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody 

LEWIATAN - udział w pracach Sektorowej Rady ds. 

Kompetencji Przemysł Mody i Innowacyjne Tekstylia i 

pracach panelu eksperckiego – Nowoczesny przemysł 

włókienniczy i mody, Przemysłowy Instytut Motoryzacji w 

Warszawie, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków 

Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Środowiska”).  

Wsparcie w zakresie promocji łódzkich przedsiębiorstw na 

rynkach zagranicznych dzięki współpracy z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Regionalnym 

Biurem Województwa Łódzkiego w Brukseli, Urzędem 

Miasta Łodzi – Biurem Obsługi Inwestora i Współpracy z 

Zagranicą, Miejską Areną Kultury i Sportu sp. z o.o., 

Interserwis Sp. z o.o. oraz Exactus Sp. J. (organizatorzy 

targów).  

 

Działalność Fundacji w obszarze, w którym składany jest 

formularz pod względem finansowym, merytorycznym i 

osobowym stanowi 98 %. 

 

REPREZENTATYWNOSĆ PODMIOTU DLA DANEGO OBSZARU 

Realizowane sfery działalności 

pożytku publicznego 

 

Proszę wymienić realizowane przez 
organizację w okresie ostatnich 3 lat 
oraz w czasie rzeczywistym oraz 
podając je w kolejności od 
najważniejszych (należy posłużyć 
się obszarami z art. 4 z ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie) podając nie więcej 
niż 10 stref pożytku.  

 

*pole obowiązkowe do wypełnienia 

1. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości;  

2. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości 
i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie 
nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 

3. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie 
świadomości prawnej społeczeństwa 

4. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 

5. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1–32a; 34)  

6. działalność na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i 
przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z 
dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 
1812) 

7. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 
pracy 

8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 
pracy 

9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 
10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 
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Proszę wykazać, że organizacja jest 

podmiotem reprezentatywnym dla 

podmiotów działających w 

obszarze, w którym kandyduje 

organizacja 

 

Proszę: 

1. zaprezentować zapisy w 
statucie; 

2. opisać najważniejszą 
działalność (kluczowe dla 
odbiorcy w tym obszarze); 

3. w czyim imieniu wypowiada 
się organizacja kandydująca i 
dlaczego (kogo 
reprezentować będziemy w 
KM)? 

4. udział w ciałach dialogu 
społecznego (w jakich 
ciałach, na czym polega 
udział) 
 
 

 *pole obowiązkowe do wypełnienia 

Ad 1) 

Zgodnie ze Statutem Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości 
działalność pożytku publicznego realizowana jest w 
następujących sferach zadań publicznych: 
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i 
osób; 
- udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania 
świadomości 
prawnej społeczeństwa; 
- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości; 
- działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych; 
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego; 
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój 
demokracji; 
- udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 
- pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 
- upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 
- działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 
- promocji i organizacji wolontariatu; 
- promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
- działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym 
w pkt 1–32a. 
Celem Fundacji jest przyczynianie się do rozwoju 
gospodarczego kraju, a w szczególności regionu łódzkiego 
poprzez rozwijanie ducha przedsiębiorczości, inicjowanie i 
wspieranie materialne i intelektualne szkoleń przyczyniających 
się do podnoszenia wiedzy i zmysłu przedsiębiorczości.  
Powyższe cele realizowane są m.in. poprzez: 
1. prowadzenie dla przedsiębiorców seminariów, odczytów, 
prelekcji, prezentacji oraz spotkań dyskusyjnych, podejmowanie 
działań informacyjnych i doradczych wspomagających rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i społeczną 
odpowiedzialność biznesu. 
2. prowadzenie dla przedsiębiorców seminariów, odczytów, 
prelekcji, prezentacji oraz spotkań dyskusyjnych mających na 
celu wzmocnienie świadomości prawnej przedsiębiorców, w 
szczególności w zakresie własności intelektualnej, rozwoju 
innowacji i transferu technologii 
3. przeprowadzanie audytów i doradztwo we wdrożeniu oraz 
aranżowanie współpracy biznesu ze światem nauki 
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4. upowszechnianie działań na rzecz integracji europejskiej oraz 
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 
5. działalność ekspercka i badawcza w zakresie ekologii i 
ochrony zwierząt 
6. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych 
7. upowszechniania i ochrony praw konsumentów 
8. działalność w zakresie nauki, doskonalenia zawodowego, 
szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania dla dorosłych w 
systemie pozaszkolnym 
9. drukowanie biuletynów, broszur, materiałów informacyjno-
szkoleniowych, ulotek, plakatów i etykiet 
10. działalności wspomagającej organizacje pozarządowe oraz 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w 
pkt 1-32a.  

 

Ad 2) 

Edukacja, programy wspierające rozwój przedsiębiorczości 

Ad 3) 

Przedsiębiorcy i in. organizacje wspierające rozwój 

przedsiębiorczości i innowacji. 

Ad 4) 

Członkostwo w Powiatowej Radzie Rynku Pracy (od 2015, 

kadencje do 2019 oraz do 2023). 

Fundacja jest członkiem Rady Biznesu na Uniwersytecie 

Łódzkim przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, 

Biologii i Ochrony Środowiska oraz Filologicznym. 

Prezes Fundacji należy również do Rady Interesariuszy 
Zewnętrznych przy Instytucie Gospodarki Przestrzennej na 
Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu 
Łódzkiego. 
Koalicja FOCUS SMEs na rzecz rozwoju innowacyjności i 
konkurencyjności przedsiębiorstw regionu łódzkiego (2014) 
 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO FEDERACJI, SIECI, POROZUMIEŃ ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 

Proszę wymienić WSZYSTKIE 

podmioty prawne, w których 

organizacja jest zrzeszona na 

prawach członka (federacje, 

konfederacje, związki, 

stowarzyszenia osób prawnych) 

 

*jeśli organizacja kandydująca nie 

jest członkiem żadnego podmiotu 

wpisać „nie dotyczy 

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych 

LEWIATAN – Polski Związek Pracodawców Konsultingu 

Od 2006r. członkostwo w Stowarzyszeniu Organizatorów 

Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce 

Proszę dokładnie opisać: Od 2008r. przy Fundacji działa jedyny w regionie łódzkim 

ośrodek Enterprise Europe Network (EEN) pomagając 
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- Sieci organizacji, porozumienia, z 

którymi organizacja kandydująca 

aktualnie współpracuje, i/albo 

- Sieci organizacji, porozumienia, z 

którymi organizacja kandydująca 

ma doświadczenie we współpracy w 

przeszłości 

*pole obowiązkowe do wypełnienia 

przedsiębiorcom w tym rozpoczynającym działalność 

gospodarczą z województwa łódzkiego w innowacyjnym 

rozwoju i ekspansji na międzynarodowych rynkach 

(http://een.ec.europa.eu/). Ośrodek EEN świadczy 

specjalistyczne usługi doradcze wspierające 

innowacyjność, w tym audyt technologiczny i innowacyjny, 

kojarzenie partnerów biznesowych i technologicznych, 

międzynarodowy i krajowy transfer technologii. Fundacja 

należy do konsorcjum EEN Polska Centralna, w skład 

którego wchodzą: Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Warszawa, koordynator), Uniwersytet 

Warszawski, DELab (Warszawa), Sieć Badawcza 

Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i 

Górnictwa Skalnego (Warszawa), Toruńska Agencja 

Rozwoju Regionalnego SA (Toruń), Stowarzyszenie 

„Wolna Przedsiębiorczość” (Gdańsk). 

Fundacja świadczy usługi doradztwa prawnego dla 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, konsultanci 
ośrodka posiadają wysokie kompetencje w tym zakresie. 
Fundacja współpracuje z Okręgową Radą Adwokacką w 
Łodzi, Okręgową Izbą Radców Prawnych, Lubasz i 
Wspólnicy – Kancelarią Radców Prawnych sp.k.   

Fundacja jest członkiem Rady Biznesu na 
Uniwersytecie Łódzkim przy Wydziale Ekonomiczno-
Socjologicznym, Biologii i Ochrony Środowiska oraz 
Filologicznym. 
Prezes Fundacji należy również do Rady Interesariuszy 
Zewnętrznych przy Instytucie Gospodarki Przestrzennej na 
Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu 
Łódzkiego. 

Podpisane porozumienia o współpracy: 
Bionanopark Sp. z o.o. (2018) 
EUROPE DIRECT Piotrków Trybunalski przy Piotrowskim 
Stowarzyszeniu Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej 
„Euro-Centrum” (2021) 
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach (2021) 
 

UDZIAŁ W PROGRAMOWANIU, KONSULTACJACH I PRACACH KOMITETÓW 

MONITORUJĄCYCH 

Proszę opisać udział w 

programowaniu programów na lata 

2021-2027, do którego komitetu 

monitorującego kandydują (udział w 

Etap programowania (praca grupy roboczej): 
Nie dotyczy 

http://een.ec.europa.eu/
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programowaniu, pracach grupy 

roboczej, wysłuchanych 

publicznych, udział w konsultacjach 

społecznych,) 

Należy dokładnie opisać udział 

organizacji lub jej formalnych 

reprezentantów (odpowiadając na 

każde pytanie): 

 

Czy był to udział aktywny czy 

bierny? 

Jeśli brano udział w spotkaniach 

proszę podać miejsce i datę 

spotkania (dotyczy etapu 1 i 2)? 

Na czym polegał udział w 

poszczególnych etapach? 

Czy był to udział formalny? 

Czy zostały zgłoszone uwagi do 

programu? 

 

 

*jeśli organizacja kandydująca nie 

brała udziału w programowaniu, 

wpisać „nie dotyczy” 

 

Etap konsultacji: Udział nieformalny w konsultacjach 
społecznych. Publikacje w biuletynie informacji dot. 
nowego okresu programowania. 
Udział w seminariach dot. funduszy europejskich w nowym 
okresie programowania (konferencja Nauka dla biznesu w 
Zgierzu 17.10.2022r.) 

Wysłuchania publiczne lub konferencje lub organizowanie 
spotkań wewnątrzbranżowych: 
Sektorowa Rada do spraw Kompetencji Sektora 
Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów (od 2018) 
Systematyczny udział w spotkaniach rady. 

Czy reprezentantka/reprezentant 

organizacji brała/brał udział w 

pracach Komitetu Monitorującego 

perspektywy 2009-2013 oraz 2014-

2020 

 

TAK/NIE* 

*niepotrzebne skreślić 

 

Jeśli TAK: 

Nazwa Komitetu monitorującego oraz w jakiej 

perspektywie: 

 

Nie dotyczy 

 

Funkcja w komitecie monitorującym: 

 

Nie dotyczy 
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4. Informacja o najważniejszych, zdaniem Kandydata na członka KM, zagadnieniach 

związanych z udziałem w pracach KM. 
 

 
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego Dietla w Komitecie Monitorującym 
będzie reprezentowała małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje działające na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim. Jej rolą będzie uwzględnienie w programie 
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 potrzeb przedsiębiorców w okresie 
spowolnienia gospodarczego oraz w zakresie niezbędnym do skutecznego konkurowania na 
krajowym i międzynarodowym rynku, w tym w obszarze cyfryzacji, zrównoważonego rozwoju. 
Ważne będzie również podkreślenie roli organizacji pozarządowych wspierających rozwój 
przedsiębiorczości i innowacyjności. 
 
 

 
5. Proszę podać jakie działania podejmie organizacja aby realizować zasadę partnerstwa 

względem zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego? Proszę opisać sposoby 
kontaktu z organizacjami pozarządowymi podczas pełnienia kadencji w KM. 
 

 
Zasada partnerstwa względem społeczeństwa obywatelskiego będzie realizowana poprzez 
organizację seminariów informacyjnych na temat okresu programowania 2021-2027, ze 
szczególnym uwzględnieniem programów regionalnych. Publikacja notatek, informacji o 
funduszach europejskich, zbieranie opinii nt. programu regionalnego Fundusze Europejskie dla 
Łódzkiego na lata 2021-2027 i przekazywanie przedsiębiorcom oraz organizacją 
pozarządowym. 
 

 
 
6. OŚWIADCZENIA ORGANIZACJI KANDYDUJĄCEJ  
 

1) Oświadczenie kandydata na reprezentanta zorganizowanego społeczeństwa 
obywatelskiego w komitecie monitorującym 
 
Oświadczam/oświadczamy, że Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego 
Dietla; KRS: 0000057880 spełnia wymagania, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 Załącznika nr 1 
do uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w 
sprawie ordynacji wyborczej, określającej zasady wyboru. 
 

2) Oświadczenie kandydata dotyczące reprezentanta zorganizowanego społeczeństwa 

obywatelskiego w komitecie monitorującym 

 
Oświadczam, że osoba/osoby, które zostaną wskazane jako przedstawiciele Fundacji 
Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego Dietla; KRS: 0000057880 będą spełniać 
wymagania, o których mowa w § 5 ust. 2 Załącznika nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności 
Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ordynacji wyborczej, 
określającej zasady wyboru. O każdej zmianie statusu przedstawiciela organizacji 
pozarządowej określonej § 5 ust. 2 zostanie poinformowany Przewodniczący właściwego KM 
oraz RDPP lub właściwa WRDPP. 
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3) Oświadczenie odpowiedzialności karnej 
 
Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 
z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego – „kto składając zeznania mające służyć za dowód w 
postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 
lat 8” oświadczam, że jestem świadoma/y o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia. 

 
 
 
7. Osoby uprawnione do reprezentacji organizacji pozarządowej, związku lub porozumienia 

organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1057, z późn. zm.), zgłaszającego kandydata. 
 
 

Imię i nazwisko Funkcja 

Dr Ewa Sadowska-Kowalska Prezes Zarządu 

Dr Małgorzata Kurzyniec-Sikorska Członek Zarządu 

 
 

8. Formularz zgodnie z § 13 ust. 6 Załącznika nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności 

Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ordynacji wyborczej, 

określającej zasady wyboru. MUSI BYĆ podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za 

pomocą: 

• podpisu kwalifikowanego lub  

• profilu zaufanego lub  

• podpisu osobistego,  

które przesyła się w formie dostępnej , w formacie „pdf”, drogą  elektroniczną do 

właściwej komisji wyborczej na podany w ogłoszeniu o naborze adresie poczty 

elektronicznej. 
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Załącznik nr 1 

 

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych na podstawie zgody osoby,  

której dane dotyczą 

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Łódzkiego  

z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8, tel.: 42 663 30 00, e-mail: info@lodzkie.pl  

 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie 

przetwarzania danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@lodzkie.pl lub na adres siedziby 

administratora. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, funkcja oraz podpis, przetwarzane będą w celach 

kontaktowych w związku z wyłonieniem organizacji pozarządowej wskazującej 

kandydata/kandydatkę na członka Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla 

Łódzkiego 2021-2027 oraz przekazania danych do Instytucji Zarządzającej FEŁ 2021-2027. 

 

4.Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

art. 6 ust. 1: lit. e) w związku z: 

- art. 16 i art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia  z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji 

zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027; 

- art. 41a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie 

 

5. Odbiorcami/kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych będą: 

Instytucja Zarządzająca FEŁ 2021-2027 oraz użytkownicy strony internetowej ngo.lodzkie.pl. 

 

6. Dane będą przechowywane przez okres: 

niezbędny do realizacji zadania oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę  

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych – wieczyście. 

 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne; 

• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku wystąpienia 

przesłanek określonych w art. 17 i 18 RODO; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 RODO; 
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• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Urząd Ochrony 

Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje odrzuceniem 

zgłoszenia. 
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