
Przekonaj się w 180 sekund jak Fundusze Europejskie zmieniają Twoje życie na 
lepsze. Zrób głośniej i wsłuchaj się w swoje korzyści. 

Lektor: Spory udział w rozwoju przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie ma Regionalny 

Program Operacyjny 2014– 2020. Jest z nami Jarosław Stawiarski Marszałek 

Województwa Lubelskiego. Ile firm skorzystało z unijnego wsparcia i kto mógł 

ubiegać się o środki?  

Marszałek Jarosław Stawiarski: Z unijnego wsparcia skorzystało już trzy tysiące 

siedmiuset przedsiębiorców. Gro środków trafiło do osób, które postawiły na rozwój 

swojej działalności. Warto również wspomnieć, że dzięki Regionalnemu Programowi 

Operacyjnemu w naszym województwie powstało już ponad cztery i pół tysiąca 

nowych firm.  

Lektor: Efektami unijnego wsparcia mogą się pochwalić duże firmy ale również małe, 

średnie i mikro przedsiębiorstwa, które wprowadzają innowacyjne rozwiązania. A 

takich w naszym regionie przecież nie brakuje. 

Marszałek Jarosław Stawiarski: Istotnie. Wystarczy wyliczyć w tym miejscu dwieście 

dwadzieścia wdrożonych prac badawczo-rozwojowych. W województwie lubelskim 

mamy spore zaplecze naukowe, a nasze uczelnie chętnie współpracują z 

przedsiębiorcami. Dlatego cieszy nas fakt, że środki europejskie dają duże 

możliwości w pozyskiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Dzięki temu mamy 

potwierdzenie tezy, że współpraca nauki z biznesem przynosi efekty.    

Lektor: Jest z nami Tomasz Pielat, właściciel firmy Wytwórnia Smakowitości 

PiecZone. Pańska firma otrzymała dofinansowanie na produkcję ciastek, których 

właściwości dobrze wpływają na pracę organizmu. Jaki sekret kryje się w ich 

przepisie?  

Tomasz Pielat: Inulina to naturalnie występujący w przyrodzie błonnik pokarmowy. 

Regularnie stosowany w diecie znacznie poprawia perystaltykę jelit i zwiększa 

przyswajanie takich składników mineralnych. Warto dodać, że inulina redukuje 

poziom cholesterolu we krwi. Skutkuje to zmniejszeniem ryzyka zachorowania na 

choroby serca oraz zapobiega cukrzycy przez obniżanie poziomu insuliny i glukozy 

we krwi. 

Lektor: Skąd pomysł na takie ciastka?  

Tomasz Pielat: Poszukiwania pomysłu na innowacje w naszych produktach i 

przynależność do tej części populacji, która w trosce o zdrowie i samopoczucie stara 

się uważać na to, co je, zainspirowały nas do zastosowania bioaktywnych składników 

w naszych recepturach. Dzięki współpracy naukowcami z Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie nasza firma wypracowała recepturę ciastek półkruchych z 

dodatkiem inuliny w ilości zapewniającej jej najskuteczniejsze działanie na układ 

trawienny i odpornościowy. 

Lektor: Fundusze Europejskie dały możliwości do wprowadzenia innowacji w 

działalności Państwa firmy.  



Lubella: Dzięki wsparciu mamy większy zakład. Mamy zakład bardziej wyposażony. 

Są bardzo istotne korzyści w małej i dużej skali z tytułu wsparcia Funduszy 

Europejskich.  

Marszałek Jarosław Stawiarski: Dzięki Lubelskim Funduszom Europejskim wspólnie 

rozwijamy nasze województwo. Zobacz więcej na rpo.lubelskie.pl. Serdecznie 

zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. 

Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 


