
Scenariusz Audycji 21.04.2020 

Lektor: Magazyn „Lubelskie Fundusze Europejskie” . 

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

Zrób głośniej i wsłuchaj się w swoje korzyści. 

Lektor: Wsparcie dla lokalnego biznesu to jeden z priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Jest z nami Pani Elżbieta Katarzyna Kędzierska, 

Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Pani Dyrektor ilu 

przedsiębiorców otrzymało wsparcie z obecnej perspektywy RPO? 

Dyrektor E.K. Kędzierska: Liczba przedsiębiorców, którzy skorzystają z dofinansowania 

wypłacanego przez LAWP w ramach RPO Województwa Lubelskiego to prawie 800. Należy w tym 

miejscu dodać, że podpisaliśmy już blisko 1000 umów o dofinansowanie. Dodatkowo, cieszy nas fakt, 

że przedsiębiorcy z województwa lubelskiego wykazują duże zainteresowanie ogłaszanymi przez nas 

naborami.  

Lektor: A do których konkursów zgłaszało się najwięcej firm? 

Dyrektor E.K. Kędzierska: Największą aktywność nasi beneficjenci wykazywali przy konkursach 

dotyczących wzrostu konkurencyjności MŚP. Mogę w tym miejscu wspomnieć, że w lutym tego roku 

zakończyliśmy kolejny nabór, który tym razem dotyczył pomocy zwrotnej. Obecnie trwa ocena 

złożonych wniosków, a wpłynęło ich aż 215. Jest o co powalczyć, bo do podziału mamy ponad 153 mln 

zł. 

 

Lektor: Jakie jeszcze możliwości wsparcia czekają na przedsiębiorców w tym roku?  

Dyrektor E.K. Kędzierska: Pod koniec marca ruszył nabór na badania celowe. Dofinansowanie 

otrzymają projekty polegające m.in. na opracowaniu nowych rozwiązań, produktów, czy usług. Do 

podziału jest ponad 15 mln zł i warto dodać, że dofinansowanie pokryje koszty przeprowadzenia badań 

przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych. Przedsiębiorcy będą tu mieli możliwość 

składania wniosków w pięciu rundach. Właśnie  Zakończyliśmy właśnie nabór w pierwszej rundzie, 

kolejne rundy będą realizowane aż do wyczerpania środków w tym konkursie, nawet do początku lipca.  

Lektor: Czy są to pierwsze nabory na badania celowe z obecnej perspektywy Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego?  

Dyrektor E.K. Kędzierska: Nie, nie są to pierwsze konkursy na to działanie. Wartość dotychczas 

podpisanych umów z przedsiębiorcami na badania celowe to ponad 120 mln zł.  

Lektor: Jakie projekty można wyróżnić z konkursów ogłaszanych na badania celowe?  

Dyrektor E.K. Kędzierska:  

W tym miejscu wyróżnić można firmę „BIOMAXIMA”, która wdrożyła automatyczną technologię 

testów do oznaczania lekowrażliwości co ma sprzyjać racjonalnej suplementacji antybiotyków.  

Kolejnym ciekawym projektem realizowanym przez firmę – POL-MAK  jest opracowanie technologii 

wytwarzania makaronu minimalizującego ryzyko gwałtownego skoku poziomu cukru.  

Marszałek Jarosław Stawiarski: „Dzięki Lubelskim Funduszom Europejskim wspólnie 

rozwijamy nasze województwo.  

Marszałek Jarosław Stawiarski: Zobacz więcej na rpo.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. 

Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego” 



Lektor: Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 


