
Audycja 19.11.2019 

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: Wzrost konkurencyjności lokalnych firm gwarantuje rozwój gospodarki w regionie. Fundusze 

europejskie wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa, które inwestują w innowacyjne rozwiązania. 

Jednym z nich HORIZON BUSINESS HUB Jest z nami Pan Albert Smektalski Prezes Zarządu firmy. 

Na co otrzymali Państwo wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego? 

Albert Smektalski: HORIZON BUSINESS HUB zrealizował projekt pod nazwą wzrost 

konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych usług badania wzroku metodą 

dat. Na realizację tego projektu firma otrzymała prawie 2mln złotych. Z tych środków możliwy był 

zakup innowacyjnych urządzeń diagnostycznych które umożliwiają w sposób obiektywny . 

Lektor: Na czym polega innowacyjne badanie wzroku przy wykorzystaniu technologii DAT? 

Albert Smektalski: Badania diagnostyczne wykorzystujące opatentowaną metodę dat polegają na  

weryfikacji czy szkła okularów lub też soczewki kontaktowe zostały dobrane przez specjalistę w 

zakładzie w odpowiedni sposób. Są to urządzenia diagnostyczne, które umożliwiają odpowiedź w 

obiektywny sposób na pytanie Czy korekta astygmatyzmu została przeprowadzona w sposób 

prawidłowy czy nie. 

Lektor: To nie jedyny projekt, na który Państwa firma otrzymała dofinansowanie. 

Albert Smektalski: Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie dotyczące kolejnego projektu pod nazwą 

Rewolucja w okulistyce i optometrii. Celem tego projektu jest wdrożenie na rynek nowych urządzeń 

oraz dedykowanej i skorelowanej z nimi aplikacji. Dzięki realizacji tego projektu będzie możliwe 

wprowadzenie na rynek nowych usług świadczonych za pomocą urządzeń DAT-Optor oraz 

wyposażenia właściwie każdego klienta w aplikację DAT-App  dzięki, której będzie mógł dokonać 

weryfikacji astygmatyzmu oraz wybranych schorzeń cywilizacyjnych. 

Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa Horizon Business Hub i realizacja wspomnianych projektów nie 

byłaby możliwa gdyby nie otrzymanie środków z Unii Europejskiej. Łącznie na realizację  dwóch 

projektów firma otrzymała dotychczas ponad 3mln 800 tys. zł co w zdecydowany sposób przyczyniło 

się do szybkiego wzrostu przedsiębiorstwa zarówno na rynku lokalnym, krajowym jak i 

międzynarodowym. 

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. 

 


