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Jacek Kubala
ekspert firmy Trinity Fundusze 
Europejskie SA

x Firmy, które przedstawią spójną 
koncepcję inwestycyjną, mają 
zdecydowanie większe szanse 

na wsparcie. Ponadto, przedsiębiorstwa muszą 
pochwalić się wprowadzeniem nowatorskich 
rozwiązań w organizacji, których charakter będzie 

innowacją w skali lokalnej. LAWP dodatkowo 
będzie punktował firmy zwiększające zatrudnienie 
po realizacji inwestycji. Wymagane będzie stworze-
nie minimum 1 miejsca pracy. Bardzo istotne 
będzie wskazanie zastosowania nowoczesnych 
technik informacyjnych lub komunikacyjnych, 
usprawniających sprzedaż produktów i usług. 
Trzeba pamiętać o wprowadzeniu do dokumenta-
cji aplikacyjnej słów kluczy, takich jak konkuren-
cyjność czy innowacyjność. •
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DOTACJE Nowo powstałe firmy mogą ubiegać się o wsparcie 
z funduszy europejskich 

Masz firmę? Weź 
pieniądze z Unii
d Prowadzisz firmę 

nie dłużej niż 2 lata? 
W listopadzie możesz 
złożyć wniosek 
o dotację na rozwój 
swojej działalności. 
Na złożenie aplikacji 
jest czas 
do 10 grudnia. 

MAGDALENA BOŻKO
bozko@dziennikwschodni.pl
JACEK SZYDŁOWSKI

szydlowski@dziennikwschodni.pl

Startuje działanie 1.1., w ra-
mach którego nowo powstałe 
mikroprzedsiębiorstwa mogą 
otrzymać dotację z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego 
na Lata 2007–2013. Dota-
cja skierowana jest dla firm, 
które rozpoczęły działalność 
nie wcześniej niż 24 mie-
siące przed dniem złożenia 
wniosków o dofinansowanie 
i zatrudniają nie więcej niż 9 
osób. O wsparcie unijne mogą 
ubiegać się osoby fizyczne pro-
wadzące działalność gospodar-
czą, które planują inwestycje 
w dalszy rozwój. 

Na co dofinansowanie 
Lubelska Agencja Wspiera-

nia Przedsiębiorczości będzie 
dofinansowywać projekty 
związane m.in. z zakupem wy-
posażania koniecznego do pro-
wadzenia działalności gospo-
darczej, modernizacją środ-
ków produkcji zwiększających 
wydajność produkcyjną przed-
siębiorstwa. – Na dotację mogą 
liczyć firmy, które planują 
rozbudowę przedsiębiorstwa, 
a także te, które zmieniają 
profil działalności gospodar-

czej – wyjaśnia Jacek Kubala, 
ekspert firmy Trinity Fun-
dusze Europejskie SA (firma 
konsultingowa, zajmująca 
się pomocą w pozyskiwaniu 
środków z funduszy unijnych). 
– Inwestycjami preferowanymi 
są również projekty zakładają-
ce kluczowe zmiany w procesie 
produkcyjnym, które pozwolą 
firmie zwiększyć wydajność 
i efektywność sprzedaży. 

– Przy ocenie merytorycznej 
bierzemy pod uwagę cały sze-
reg kryteriów. Przede wszyst-
kim badamy, czy projekt jest 
wykonalny. Przedsiębiorca 
musi więc mieć odpowiednią 
wiedzę i np. niezbędne ze-
zwolenia – podpowiada Re-
nata Siwiec, dyrektor LAWP. 
– Punkty przyznajemy m.in. za 
wymierne efekty danego pro-
jektu. Przykładowo, jeśli firma 
sprzątająca zechce kupić zwyż-
kę, by raz w roku umyć jakiś 
budynek z zewnątrz, to nie ma 
to większego sensu. Może nato-
miast zaoferować taką usługę 
na stałe i finansować z dotacji 
cały potrzebny sprzęt.

Ile dostanę
Każdy wnioskodawca może 

liczyć na wsparcie w wysokości 
do 70 proc. poniesionych kosz-
tów, które kwalifikują się do 
wsparcia, jednak nie więc niż 
500 tys. zł w przypadku wydat-
ków przekraczających 1 mln 
zł. W przypadku mniejszych 
przedsięwzięć jest to kwota 310 
tys. zł. – Zaś minimalna kwota, 
którą może przyznać LAWP, to 
15 tys. zł. To oznacza, że firma 
musi przygotować projekt war-
tości ponad 21 tys. zł – dodaje 
Kubala. 

Dotacje otrzymuje się w for-
mie refundacji. Oznacza to, 

że przedsiębiorca najpierw 
wydaje środki, które dopiero 
potem zostają mu zwrócone. 
– Składając wniosek, nie mu-
simy jednak udowadniać, że 
mamy wkład własny. To duże 
ułatwienie dla przedsiębior-
ców. A LAWP nie ryzykuje, 
właśnie dlatego że wypłaca 
środki na zasadzie refundacji. 
Pomocą służą również banki, 
które udzielają tanich kredy-
tów, zabezpieczonych umową 
o dotację. Wówczas pieniądze 
z RPO przelewane są bezpo-
średnio na konto banku – do-
daje Siwiec.

Uważaj na błędy
Kiedy wniosek może zostać 

odrzucony?
– Przede wszystkim w wy-

niku kilku podstawowych 
błędów. Przedsiębiorcy zapo-
minają, że realizacja projektu 
może ruszyć dopiero po złoże-
niu wniosku. Tymczasem, nie-
którzy starają się o wsparcie 
dla inwestycji rozpoczętych 
nawet dwa lata temu – mówi 
Renata Siwiec. – Sprzęt kupio-
ny za dotację trzeba też ubez-
pieczyć. Nie zawsze tak się 
dzieje. Ale nie karzemy niko-
go za drobnostki. Nawet, jeśli 
ktoś po podpisaniu umowy 
zechce kupić np. inne urządze-
nia, może to z nami uzgodnić. 

ZŁÓŻ WNIOSEK
Wnioski należy składać 
w siedzibie Lubelskiej Agencji 
Wspierania Przedsiębiorczości 
w Lublinie przy ul. Granicznej 4. 
Termin upływa 10 grudnia 
o godz. 15.30. Pracownicy 
LAWP udzielają dodatkowych 
informacji pod nr tel. 081-46-
23-831 oraz 081-46-23-812.

„Innowacje bliżej nas”. Weź udział w seminarium

Renata Siwiec, dyrektor LAWP: Chętnych na pieniądze jest zwykle dwa razy więcej niż udzielo-
nych dotacji. Spośród projektów, które przejdą ocenę formalną, 70 proc. otrzymuje wsparcie

5 listopada w Lublinie w budynku 
Urzędu Marszałkowskiego przy 

ul. Czechowskiej 19 odbędzie się 
seminarium z cyklu „Innowacje 
bliżej nas”. Wydarzenie to, wraz z 
III edycją konkursu „Krajowi Liderzy 
Innowacji i Rozwoju – 2010”, 
składa się na corocznie realizowa-
ny przez Fundację Innowacji 
i Rozwoju projekt „Krajowi Liderzy 
Innowacji i Rozwoju”. Organizowa-

ne od 2008 roku przedsięwzięcie 
adresowane jest do szerokiego 
grona podmiotów stawiających 
na rozwój i pragnących wykazać się 
innowacyjnością, a jego celem jest 
identyfikowanie i promowanie 
działań i inicjatyw o charakterze 
innowacyjnym i rozwojowym. 

Część spotkania stanowić będą 
m.in. wykłady związane z tematyką 
innowacyjności i rozwoju. Będzie 

można również uzyskać informacje 
dotyczące pozyskiwania dotacji, 
które pozwolą sfinansować 
innowacyjne projekty. W trakcie 
seminarium poznamy również 
laureatów edycji regionalnej 
konkursu „Krajowi Liderzy Innowa-
cji i Rozwoju – 2010”. Rejestracja 
na stronie internetowej www.
liderzyinnowacji.pl. Udział w semi-
narium jest bezpłatny. (Opr. MAG)

STREFA         BIZNESU
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