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Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Działań  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
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PRIORYTET I. BADANIA NAUKOWE I INNOWACJE  

WZMACNIANIE ZDOLNOŚCI BADAWCZYCH I INNOWACYJNYCH 
 

 

• Przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie, duże), konsorcja przedsiębiorstw z 
organizacjami badawczymi, organizacje badawcze, ośrodki innowacji. 

Planowane formy wsparcia: dotacja. 

• Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw (w tym usługi 
szkoleniowe  w zakresie wykorzystania nabytej infrastruktury). 

• Usługi związane z komercjalizacją wiedzy (m.in. analiza innowacyjnych pomysłów,  
opracowanie  strategii  komercjalizacji, przeprowadzenie badań rynkowych, usługi 
wyceny własności intelektualnej). 

• Projekty badawczo-rozwojowe oraz badawczo-wdrożeniowe w celu opracowania 
nowych produktów, usług, procesów lub zmierzające do komercjalizacji wyników 
prac B+R. 

• Opracowanie lub zlecanie opracowania rozwiązań technicznych, technologicznych 
i/lub organizacyjnych zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji. 

• Wdrożenie wyników prac B+R oraz innowacji przez przedsiębiorstwa. 

 

WYBRANI BENEFICJENCI 

CO WSPIERAMY? 



PRIORYTET II. TRANSFORMACJA GOSPODARCZA I CYFROWA REGIONU 

WZROST KONKURENCYJNOŚCI MŚP 

 

• MŚP lub podmioty wdrażające instrumenty finansowe, 

• jednostki samorządu terytorialnego, regionalne i lokalne instytucje prorozwojowe 
w obszarze wsparcia terenów inwestycyjnych oraz promocji oferty MŚP i ich 
internacjonalizacji oraz tworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i 
obsługi inwestora. 

 

Planowane formy wsparcia: dotacja, instrumenty finansowe oraz dotacja łączona z 
instrumentami finansowymi. 

 

• Wysokiej jakości usługi prorozwojowe dla MŚP, przy wykorzystaniu potencjału 
IOB. 

• Wsparcie inwestycji początkowej - wyposażenie/doposażenie przedsiębiorstwa  
w  celu  wprowadzenia  na  rynek  nowych/udoskonalonych  
produktów/usług/technologii 

• Wsparcie MŚP na wczesnym etapie rozwoju, w tym wsparcie przedsiębiorstw 
powracających na rynek po uprzedniej likwidacji działalności. 

 

BENEFICJENCI 

CO WSPIERAMY? 



PRIORYTET II. TRANSFORMACJA GOSPODARCZA I CYFROWA REGIONU 

WZROST KONKURENCYJNOŚCI MŚP 

• Wsparcie technologii informacyjno-komunikacyjnych - w tym cyfryzacja 
procesów wewnętrznych przedsiębiorstw, wykorzystanie technologii 
wspomagających bieżącą działalność firm (B2E), wsparcie rozwoju 
współpracy w oparciu rozwiązania TIK (B2B), wykorzystanie TIK w relacjach 
pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C), wsparcie tworzenia systemów i 
platform analitycznych. 

• Rozwój cyberbezpieczeństwa 

• Kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP oraz ich internacjonalizacja 
- począwszy od analizy możliwości wejścia na rynki zagraniczne, poprzez 
wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu strategii wejścia przedsiębiorstwa na 
rynek zagraniczny, promocję oferty MŚP poprzez udział w targach, 
wystawach i misjach gospodarczych oraz rozwijanie zaawansowanych form 
współpracy międzynarodowej 

• Usługi inkubacyjne dla nowopowstałych firm. 

• Przygotowanie wyselekcjonowanych terenów inwestycyjnych 

CO WSPIERAMY? 



PRIORYTET III. OCHRONA ZASOBÓW ŚRODOWISKA I KLIMATU 

WSPIERANIE TRANSFORMACJI W KIERUNKU GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM I GOSPODARKI 

ZASOBOOSZCZĘDNEJ 

WYBRANI BENEFICJENCI 

CO WSPIERAMY? 

• Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa 

 

Planowane formy wsparcia: dotacja 

 

•  Projekty mające na celu zminimalizowanie zużycia surowców, ilości 
wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń i strat 
energii służące osiągnięciu założeń GOZ; 

 
• Projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych, w tym 

przetwarzanie/ wykorzystanie odpadów organicznych np. biomasa i 
bioprodukty. 



PRIORYTET IV. EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I REDUKCJA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH 
 

 

 

• Mikro, małe (brak wsparcia średnich przedsiębiorstw) 

• Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają 
jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki 

 

Planowane formy wsparcia: dotacja, dotacja łączona z instrumentami finansowymi 
 

• Kompleksowa modernizacja energetyczna przedsiębiorstw wraz z instalacją 
urządzeń OZE. 

• Podnoszenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach wynikające z 
audytu. 

• Zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii 
ciepła odpadowego 

• Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w procesach wytwórczych w 
przedsiębiorstwach, w tym przebudowa lub wymiana instalacji  technologicznych  
oraz  ciągów  transportowych  linii produkcyjnych 

• Budowa, przebudowa i wymiana nieefektywnych źródeł ciepła opartych  
o paliwa stałe. 

 

 

WYBRANI BENEFICJENCI 

CO WSPIERAMY? 



PRIORYTET IV. EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

WYBRANI BENEFICJENCI 

CO WSPIERAMY? 

• Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa 

• Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji 
posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki 

 

Planowane formy wsparcia: dotacja, instrumenty finansowe 

 

• Budowa instalacji do produkcji biopaliw, biopłynów i biometanu. 

• Budowa i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła (wraz z magazynami energii/ciepła oraz 
przyłączeniem do sieci). 

• Wsparcie lokalnych źródeł energii produkujących energię elektryczną, 
ciepło i paliwa zdekarbonizowane z OZE na potrzeby lokalne. 



PRIORYTET IV. EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

Moce przewidziane do dofinansowania z poziomu 
regionalnego: 

Energia elektryczna: 
- Wiatr do 5 MWe 
- Biomasa do 5 MWe 
- Biogaz do 0,5 MWe 
- Woda do 5 MWe 
- Promieniowanie słoneczne 
do 0,5 MWe 

Energia cieplna: 
- Wiatr do 5 MWt 
- Biomasa do 5 MWt 
- Biogaz do 0,5 MWt 
- Geotermia do 2 MWt 
- Promieniowanie słoneczne 
do 0,5 MWt 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
 

 

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie 
ul. Wojciechowska 9a  Lublin 

 

e-mail: lawp@lubelskie.pl 
 

Punkt kontaktowy RPO w LAWP   

Tel. 81 462 38 12,  

81 462 38 31 

 

#LubelskieFunduszeEuropejskie 
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