
Magazyn „Lubelskie Fundusze Europejskie” . 

Przekonaj się w 180 sekund jak Fundusze Europejskie zmieniają Twoje życie na lepsze. 

Zrób głośniej i wsłuchaj się w swoje korzyści. 

Lektor: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego dba o rozwój lokalnego biznesu. 

Dofinansowanie dla firm w ramach RPO wypłaca Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w 

Lublinie. Jest z nami Magdalena Filipek-Sobczak, dyrektor LAWP. Pani dyrektor na jakie wsparcie 

mogą liczyć przedsiębiorstwa z naszego województwa?  

Magdalena Filipek-Sobczak:  Obecnie ogłosiliśmy już 6 konkursów a do końca roku zostało nam 

jeszcze kilka natomiast środków jest jeszcze bardzo dużo.  

Do końca roku mamy w dyspozycji około 200 milionów złotych. Przedsiębiorcy z naszego regionu 

mogą liczyć na wsparcie w wielu dziedzinach. Przede wszystkim mogą skorzystać ze środków na  

produkcję energii z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, na działanie związane z 

usługami specjalistycznymi, na badania celowe z zakresu fotoniki, poprawę efektywności 

energetycznej przedsiębiorstwach i wzrost konkurencyjności w MŚP  czyli w mikro małych i średnich 

przedsiębiorstwach. 

 Lubelskie firmy mogą otrzymać środki unijne na zakupienie środków trwałych, linii produkcyjnych 

ale również na  przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach, w przedsiębiorstwach i 

wiele innych prac związanych z poprawą funkcjonowania swoich przedsiębiorstw. 

 Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w perspektywie 2014 -2020 wypłaciła środki ponad 

590 firmom na łączną kwotę prawie siedemset milionów złotych natomiast w tej perspektywie 

finansowej podpisaliśmy ponad dziewięćset umów na kwotę miliard trzysta milionów złotych. 

Lektor: Jednym z beneficjentów LAWP jest firma Vitagenum Sp. z o.o.. Jest z nami Wiceprezes 

Zarządu Pan Tomasz Czarnecki Na co otrzymali Państwo wsparcie? 

Tomasz Czarnecki: Firma Vitagenum wsparcie otrzymała na ulepszenie technologii.  

W chwili obecnej na rynku istnieje bardzo wiele technologii do oznaczania DNA natomiast w dalszym 

ciągu są to techniki bardzo drogie. Całe dofinansowanie, które otrzymaliśmy poświęcamy na to żeby 

opracować ulepszenie obecnych technologii, które pozwoliłyby nam aby te oznaczenia były tanie i 

dostępne dla każdej osoby na rynku. 

Lektor: Na czym polega stosowana przez Państwa firmę nowa technologia badania odcinka DNA i 

jaki wpływ może mieć na nasze zdrowie? 

Tomasz Czarnecki: Jest  to tak zwane łączenie amplikonów- brzmi być może bardzo 

skomplikowanie natomiast sprowadza się to do tego  aby wycinki DNA, które niosą pewne 

informacje, które każdy z nas ma we własnym DNA połączyć w taką jedną drugą całość i w takiej 

jednej drugiej całości żebyśmy mogli to oznaczać. To powoduje, że ta technologia przyczyni się do 

spadku ceny oznaczeń o nawet 10 razy. 

Marszałek Jarosław Stawiarski:  Dzięki Lubelskiej funduszom europejskim wspólnie rozwijamy 

nasze województwo zobacz więcej na rpo.lubelskie.pl serdecznie Zapraszam Jarosław Stawiarski 

marszałek województwa Lubelskiego  



Lektor: Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 


