
Lektor: 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.  

Realizuj swoje marzenia i bierz przykład z takich ludzi jak doktor Sebastian 
Radej – właściciel firmy Xeno GP, który rozwija swoją działalność dzięki 
środkom unijnym. 

Lektor: Na co przeznaczył Pan dofinansowanie? 

Sebastian Radej: Produkujemy nowoczesny plaster na poważne rany. Aby 
wykorzystać plaster czy też opatrunek do głębszych ran, konieczne są 
specjalistyczne badania kliniczne. Do ich przeprowadzenia potrzebny jest 
specjalistyczny sprzęt laboratoryjny, na co otrzymaliśmy dofinansowanie z 
Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości. 

L.: Czy ten produkt różni się od tradycyjnych plastrów? 

S.R.: Przy stosowaniu tradycyjnych metod zmiana opatrunku jest bolesna i 
powoduje ponowne uszkodzenie nowopowstającego naskórka. Nasz plaster nie 
wymaga zmiany. Kiedy naskórek jest już wystarczającą odbudowany, opatrunek 
samoistnie zaczyna od niego odpadać i jest usuwany. 

L.: Innowacyjne rozwiązanie, które powstaje w Lublinie. 

S.R.: Tak! Dzięki naszemu plastrowi, rozległe rany goją się znacznie szybciej. 
Jest to bardzo dobre rozwiązanie w przypadku poparzeń oraz zabiegów 
złuszczających naskórek. Zachęcam wszystkich do aplikowania o unijne środki. 
Ja dzięki nim rozwijam swoją firmę. 

L.: Jest z nami również Pani Iwona Nakielska, Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym. Pani Dyrektor, 
na co mogą liczyć beneficjenci w 2019 roku? 

Iwona Nakielska: W przyszłym roku ogłosimy 12 konkursów na łączną kwotę 
263 milionów złotych. 5 z tych konkursów ogłosi Lubelska Agencja Wspierania 
Przedsiębiorczości w Lublinie. Wsparcie to będzie skierowane do 

przedsiębiorców z naszego regionu. Planujemy nabór na dofinansowanie 
projektów polegających na stworzeniu infrastruktury czyli tzw. Przedsiębiorstw 
odpryskowych czyli o takich firmach, o których opowiadał nasz beneficjent. Ale 
też jest oferta na ulepszenie produktów i usług jakie mają w ofercie nasi 
przedsiębiorcy. 



L.: Na jakie pozostałe działania zostaną przeznaczone unijne 
pieniądze w konkursach skierowanych do przedsiębiorców? 

I.N.: Firmy z naszego regionu mogą liczyć na ponad 97 milionów złotych 
dofinansowania ze środków unijnych. Po raz pierwszy firmy będą miały okazję 
ubiegać się o dofinansowanie do udziału w targach i misjach gospodarczych. 
Ponadto mamy w ofercie pulę środków na działanie o nazwie Bon na Innowacje 
czy Bon na doradztwo. Jest to bezgotówkowa pomoc w postaci bonów. 

L.: Razem rozwijajmy województwo lubelskie. Zobacz więcej na rpo.lubelskie.pl 
i facebooku Lubelskie Fundusze Europejskie. 

L.: Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

 


