WSTĘP
Magdalena Stachyra
Nadwyrężony dwoma latami pandemii rynek wszedł w nowy okres niepewności. Wojna
w Ukrainie sprawiła, że biznes znów musi się zmagać z nieprzewidywalnością łańcuchów dostaw, ograniczoną dostępnością surowców i komponentów, wahaniami kursów walut oraz
niestabilnością rynku pracy. Tworzenie długoterminowych strategii w takich okolicznościach
staje się karkołomnym zadaniem.
Niepewność nie musi jednak być czynnikiem paraliżującym, a wykorzystanie potencjału
nowych technologii może stać się impulsem do podjęcia innowacyjnych działań, stworzenia
przełomowych produktów i usług. Automatyzacja i robotyzacja może mieć wpływ na wzrost
zatrudnienia w firmie, a nie na jego redukcję. Taką tezę postawili francuscy i brytyjscy ekonomiści w publikacji z lutego 2022 r. The Effects of Automation on Labor Demand. Ich zdaniem
automatyzacja może pomóc firmie w osiągnięciu większej rentowności, a tym samym w jej
rozwoju, co doprowadzi do wzrostu zatrudnienia. Technologia może również pozwolić firmom
na wejście w nowe obszary działalności lub skoncentrowanie się na produktach i usługach,
które wymagają większego nakładu pracy.
Co ciekawe pracodawcy w Polsce jeszcze inaczej patrzą na to zagadnienie. Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service na rok 2021 wynika, że zdaniem 68% przedsiębiorców automatyzacja wdrożona w firmie przyczyni się do zmniejszenia zatrudnienia. Na
szczęście obawy polskich przedsiębiorców nie znajdują potwierdzenia w danych statystycznych, prognozy dotyczące bezrobocia są optymistyczne, stopa bezrobocia systematycznie spada, na koniec lipca 2022 r. wyniosła 6,6% w lubelskim, natomiast 4,9% w kraju, gdzie jeszcze
w styczniu tego roku notowaliśmy odpowiednio 7,4 % i 5,5 %.
Zapraszam Państwa do lektury naszego Biuletynu, w którym przeczytacie dlaczego warto
zakładać innowacyjne biznesy i dlaczego najlepiej robić to na Lubelszczyźnie.
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Pomoc publiczna i pomoc de minimis dla przedsiębiorców

Spice Gears Academy – zajęcia robotyki dla dzieci i młodzieży

Doradca zawodowy
na ścieżce do kariery
Marlena Stradomska
Łukasz Ipnar
Lubelski Park Naukowo Technologiczny z powodzeniem realizuje kolejne projekty
wspierające przedsiębiorczość w województwie lubelskim. Z pomocą naszych doradców,
ekspertów i koordynatorów powstało już ponad 100 firm, które z powodzeniem stawiają pierwsze kroki na rynku. Wybór kandydatów, którzy najlepiej poradzą sobie w roli
przedsiębiorców nie jest łatwy dlatego nasi pracownicy z pomocą ekspertów weryfikują predyspozycje, chęć i gotowość do podejmowania nowych wyzwań. Nieocenioną rolę
w tym procesie odgrywają doradcy zawodowi, którzy zdecydowali się opowiedzieć nam
dzisiaj jaka jest ich rola, jak przygotować się do rozmowy z nimi i jakie płyną z tego korzyści.
Pan Łukasz Ipnar doradca zawodowy w naszych
projektach opowiedział na m.in. o roli doradcy zawodowego w ocenie kompetencji kandydatów w projekcie dotacyjnym
Osoby starające się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie unijnym podlegają ocenie pod względem posiadanych predyspozycji.
Wspomniana ocena dokonywana jest przez doradcę
zawodowego, którego zadaniem jest analiza poziomu
motywacji kandydata, jego samodzielności, przedsiębiorczości, odpowiedzialności i sumienności. To także
ocena umiejętności planowania i analitycznego myślenia oraz znajomości branży.
Wszystkie wymienione wyżej kompetencje oceniane są w trakcie wywiadu bezpośredniego oraz wyciągane są wnioski z uzyskanych wyników kwestionariuszowych, które wypełniają kandydaci. Rolą doradcy
jest dokonanie oceny czy kandydat w trakcie przeprowadzonej rozmowy doradczej przejawia wysoki czy
niski poziom wewnętrznej motywacji do działania,
a także czy posiada odpowiedni poziom motywacji do
dalszej aktywności na rynku pracy w zakresie planowanej działalności gospodarczej. Doradca zawodowy
zwraca również uwagę na to czy dana osoba dostrzega
własne mocne strony, wierzy w osobiste możliwości
oraz czy charakteryzuje się odpowiednim poziomem
samodzielności w działaniu i potrafi realizować zadania bez bezpośredniego nadzoru. W dokonywanej
ocenie brana jest też pod uwagę samoocena przedsiębiorczości kandydata, jego poziom odpowiedzialności
za podejmowane decyzje oraz umiejętność planowania własnego czasu w różnych perspektywach czasowych. Zdarza się, że niektórzy kandydaci wolą działać spontanicznie niż ustalać własne cele i priorytety.
Z reguły wykazują się odpowiednią umiejętnością
monitorowania zaplanowanych działań do zrealizowania i posiadają świadomość warunków jakie należy stworzyć do realizacji swoich planów. Kluczową
kompetencją przyszłego przedsiębiorcy powinna być
umiejętność analizy danej sytuacji i wyciągania syntetycznych wniosków. Tylko nieliczni kandydaci potrafią właściwie przewidywać odległe skutki własnych
decyzji. Wielu z nich potrafi dostrzegać problem
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z różnych perspektyw i konsekwentnie dążyć do celu
mimo napięcia emocjonalnego. Z obserwacji doradcy
zawodowego, mogę też stwierdzić, ze wielu kandydatów potrafi bez problemu wykorzystać posiadaną wiedzę i doświadczenie branżowe w działaniu. Posiadają
niekiedy doświadczenie w prowadzeniu działalności
gospodarczej i wykazują się odpowiednią znajomością
planowanej branży. Rola doradcy zawodowego jest
zatem pomocna w weryfikacji kluczowych obszarów
kompetencji, które stanowią ważny aspekt funkcjonowania przyszłego przedsiębiorcy w zmieniającej się
gospodarce i relacjach z klientami.
Z kolei pani Marlena Stradomska udzieliła praktycznych wskazówek, które mogą okazać się niezwykle przydatne w czasie rozmowy z doradcą, tak by jej
wynik był zadowalający dla obu stron.
Doradca zawodowy podczas pracy z konkretnym
klientem koncentruje się m.in. na mocnych i słabych stronach osobowości i na tej podstawie pomaga wybrać konkretną ścieżkę kariery. Doświadczenie
doradcy umożliwia ukierunkowanie dalszych działań
zawodowych klienta. Nie zawsze jest to proste zadanie, gdyż tych możliwości i potencjału klienta jest
bardzo dużo.
Zadaniem doradcy jest pomoc w stworzeniu konkretnej drogi, wskazując działania, których ukończenie jest niezbędne do tego, aby realizować swoje
zamierzenia. Niekiedy doradca pozwala zweryfikować
to, czy podjęte starania są realne i mierzalne. Pod
uwagę bierze możliwości psychofizyczne, sytuację
życiową i zapotrzebowanie na rynku pracy czy własne predyspozycje. Doradca zawodowy pomaga przy
pomocy narzędzi, testów i wywiadu wybrać to, co
jest odpowiednie dla każdego indywidualnie. Ponadto
często pomaga klientowi w przygotowaniu do rozpoczęcia pracy, czyli w napisaniu CV, listu motywacyjnego, przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej czy
pracuje nad wzmocnieniem pewności siebie lub innych elementów, które być może będą przydatne dla
konkretnego człowieka.
Cel, które wyznaczył sobie doradca zawodowy to
przygotowanie klienta do wejścia na rynek pracy bez
względu na wiek czy doświadczenie. Czasem jest to
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przygotowanie osoby do prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez analizę swoich wcześniejszych doświadczeń. Od tego może zależeć np. ilość
godzin szkoleniowych przy okazji projektów – doradca próbuje ustalić to, co jeszcze może się przydać
osobie – w tej konkretnej sytuacji. Za główne zadanie
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doradca stawia sobie odnalezienie się klienta na rynku pracy oraz zapoznanie i wprowadzenie w trendy
istniejące w danej branży. Zagadnieniem ważnym jest
także badania kompetencji osobistych i przedsiębiorczości, te cechy są niezbędne do tego, aby wykonywać
konkretne działania i przedsięwzięcia zawodowe.
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Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości
- nowopowstałe przesiębiorstwa
Dominika Demczuk
Drodzy Czytelnicy!
Zespół realizujący projekty z Poddziałania 9.3 wita w kolejnym numerze biuletynu, w którym
przybliżymy historie naszych Uczestników. Wraz z kolejnym kwartałem obserwujemy rozkwit
firm powstałych w ramach projektu „Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości”. Środki finansowe, które otrzymali nasi Przedsiębiorcy umożliwiły im zakup sprzętów niezbędnych do prowadzenia działalności, a comiesięczne wsparcie pomostowe pokrywa bezpośrednie i bieżące wydatki
związane z prowadzeniem firmy. Ta część zadania związanego z realizacją projektów na rozpoczęcie działalności jest niezwykle istotna jednak dla osób, które założyły swoje firmy, to przede
wszystkim spełnienie marzeń oraz rozwój pasji i zainteresowań, o których tak często nam mówią.

O takiej pasji pisze m.in. Aneta Franczak-Karaś, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą
HOILMIO:
„Dlaczego wsparcie dotacyjne z projektu? Dotacja oraz wsparcie przede
wszystkim pomogły mi w
realizacji marzeń. Dobrze
wiem, że brak kapitału
jest jednym z głównych
powodów, które utrudniają uruchomienie firmy.
Bez pieniędzy trudno wyobrazić sobie, że Twój pomysł stanie się sposobem na
życie i zarabianie. Środki, które
otrzymałam pozwoliły mi zrealizować mój plan. Jak
wygląda typowy dzień w Hoilmio? Przede wszystkim
planowanie dnia – bez tego ani rusz. Poza tym, że
sama tworzę wszelkie projekty i biżuterie, zarządzam
również własną stroną internetową i social mediami,
tworzę content poprzez robienie zdjęć oraz wideo oraz
zajmuje się wszelkiego rodzaju logistyką. Staram się
rozwijać w każdym możliwym obszarze. Możliwość
prowadzenia własnej działalności bardzo mnie rozwinęła. Ho il mio z języka włoskiego oznacza „mam
swoje”, zakładając Hoilmio właśnie taki miałam zamysł – by każda z nas (w tym ja) miała coś swojego.
Nie bez powodu do produkcji swojej biżuterii używam
naturalnych kruszców. Kamienie naturalne, poza
tym, że przepięknie odbijają światło i są świetnym
dodatkiem, mają szeroką gamę właściwości, dlatego
każda kobieta (i nie tylko) znajdzie coś dla siebie. Nic
tak nie cieszy, jak możliwość tworzenia spersonalizowanej biżuterii, która nie tylko wygląda, ale i pomaga
moim klientkom w rozwijaniu ich pasji, przezwyciężaniu strachu czy potęgowaniu pozytywnych cech.
Co zyskałam poprzez otwarcie własnej firmy?
Zyskałam mobilizację do częstszego tworzenia
rzeczy handmade, żeby móc coś opublikować. Jeszcze bardziej się zorganizowałam czasowo. Ustaliłam
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sobie dzień na robienie projektów DIY, na pisanie
notek, jak i na odwiedzanie innych stron. Poznałam
mnóstwo świetnych, inspirujących stron. Zakochałam
się w Pinterest jako źródle inspiracji czy ciekawych
zdjęć na stronę. Otworzyłam swój sklep internetowy
na HOILMIO Zyskałam nowych klientów. Gdybym nie
miała swojego miejsca w sieci, byłoby niemożliwe
znalezienie mnie. Staram się rozwijać w kilku obszarach: moje prace, moje zdjęcia, wygląd mojej strony.
Założyłam profil strony na Facebooku czyli oswajam
lepiej ten portal społecznościowy. Mam możliwość
pokazywania swoich prac, a tym samym informowania co u mnie, moim znajomym czy rodzinie, z którą
nie widzę się na co dzień. Zaczęłam brać udział w tego
typu wyzwaniach, by mieć dodatkową motywację.”
Dla wszystkich zainteresowanych – koniecznie
odwiedźcie sklep HOILMIO: hoilmio.pl
Jakub
Boguta
prowadzący STOLARNIA DRAKKAR, pisze o pięknej pasji do drewna
i stolarstwa:
„Stolarstwo
zaczęło
mnie pasjonować stosunkowo niedawno. Zaczęło się
od marzenia o drewnianym
domu, które udało mi się
spełnić kilka lat temu. Dom
był w stanie surowym, więc
wymagał bardzo dużo wkładu w wykończenie i urządzenie, co
w dużej mierze postanowiłem wykonać na
własną rękę, dużo się przy tym ucząc i zdobywając pierwsze
doświadczenia z drewnem. Już wtedy w mojej głowie
zaczęła tworzyć się wizja stolarni, w której mógłbym realizować swoje projekty – rzeczy unikatowe
i wykonywane z dbałością o najmniejsze szczegóły,
a także z troską o środowisko. Stolarnia, która wykorzystywać będzie drewno z odzysku, pochodzące ze
starych domów, stodół, baraków, któremu będą mógł
nadać nowe życie. To jest też chyba najciekawszym
aspektem mojej pracy. Co wiedzieli dawni mistrzowie
stolarstwa i co jest potwierdzone współczesnymi ba-
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daniami, ścięcie drzewa w zimie i do tego, co bardzo
istotne, w odpowiedniej fazie księżyca, nadaje drewnu
zupełnie innej wartości, wytrzymałości, odporności
i twardości. Natomiast późniejsze wystawienie drewna przez dziesiątki lat na działanie warunków atmosferycznych dodatkowo uszlachetnia ten naturalny surowiec. Moje produkty będą w dużej mierze tworzone
z takiego właśnie, doskonałej jakości starego drewna.
Dzięki dotacji otrzymanej w ramach projektu
Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości mogłem
pozyskać maszyny i urządzenia, takie jak np. grubościówka, wyrówniarka, piła stołowa, czy ukośnica,
które stanowią podstawę każdego dobrego zakładu
stolarskiego i bez których nie byłbym w stanie tak
precyzyjnie obrabiać drewno. Wsparcie pomostowe
natomiast w znaczącym stopniu ułatwiło prowadzenie działalności, a jak wiadomo początki zawsze bywają trudne, więc taka pomoc na start jest nieoceniona.”
Jeżeli odwiedzicie stronę Stolarni z pewnością
zobaczycie młodą duszę starego drewna: stolarnia-drakkar.pl
A teraz kolej na historię pasjonata tworzenia stron internetowych
i programowania!
Konrad Maciąg, prowadzący
działalność gospodarczą CODENERGY:
„W działalności firmy główne działania skupiamy na tworzeniu
stron
internetowych
oraz
aplikacji
internetowych,
a także marketingu internetowym. Oferujemy w głównej mierze programowanie stron w oparciu
o indywidualne projekty graficzne, zdarzają
się także projekty krótkoterminowe w oparciu o płatne szablony. Marketing internetowy opiera się głównie o reklamę w social media. Dodatkowo oferujemy
projektowanie graficzne - logotypy, banery reklamowe, ulotki. Dotacja pozwoliła na zapewnienie lokalu /
biura dzięki czemu mogliśmy rozszerzyć swoją działalność o współpracę z zaprzyjaźnionym serwisem
komputerowym i od niedawna prowadzimy również
punkt serwisowy naprawy laptopów i komputerów
stacjonarnych.
W czym pomogła dotacja i wsparcie pomostowe
oferowane w projekcie? Przede wszystkim w szybszym rozwoju firmy i zapewnieniu kompletu narzędzi,
które wspomagają sprawniejszą pracę jako programista, np. lepsze stanowisko pracy czy wynajem lokalu
w pełni przystosowanego do prowadzenia działalności.
Do najciekawszych aspektów prowadzenia własnej działalności z pewnością mogę uznać samozatrudnienie i decydowanie o losie własnej firmy indywidualnie. Prowadzenie jej w sposób, o którym
zawsze marzyłem pracując w innych miejscach. Wykonywanie kolejnych zadań, pozyskiwanie nowych
klientów czy zleceń daje ogromną radość i satysfakcję, a także spełnienie. Nowe wyzwania, które stoją przede mną jako przedsiębiorcą, pozwalają mi na
ciągły rozwój. Z programowaniem jestem związany
od czasów szkolnych i w tym zakresie wybrałem dalszą ścieżkę edukacji. Spełniam swoje marzenia i się
rozwijam, i to jest najistotniejszy aspekt prowadzenia
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własnej działalności.”
Agnieszka Wajszczuk, prowadząca działalność
gospodarczą MuDiTa DESIGN pisze o swoim zamiłowaniu do architektury i projektowania wnętrz:
„Własną działalność prowadzę w obszarze architektury wnętrz. Tematami związanymi
z projektowaniem zajmowałam się już od lat licealnych, gdzie uczyłam się w liceum plastycznym
na specjalizacji: meblarstwo artystyczne. Następnie
studia na uczelniach artystycznych, które pozwalały nabyć umiejętności potrzebnych do wykonywania
pracy projektanta wnętrz.
Kolejnym etapem była praca zawodowa w tym
obszarze przez 12 lat, więc podjęcie decyzji o założeniu własnej firmy było nieuniknione. Dojrzewałam
do tego kilka lat, ponieważ chciałam to zrobić w momencie, kiedy będę już jej bardzo
pewna.
Pomocne w tym procesie było obserwowanie
koleżanek, które zakładały własne firmy z pomocą środków unijnych.
Dotyczyło
to
zarówno
projektowania
wnętrz,
ale także innych dziedzin takich jak np. projektowanie graficzne.
Każdej
z nich udało się przejść ten
proces, uzyskać wsparcie finansowe z różnych projektów unijnych, założyć działalność
i utrzymać na rynku. To było dla mnie potwierdzeniem, że temat jest osiągalny, i jest zapotrzebowanie
na mój rodzaj usług. Zdecydowałam zatem, że rezygnuję z pracy na etacie i zaczynam proces starania
się o dofinansowanie finansowe na rozpoczęcie działalności. Pokryło się to czasem „covidowym”, więc
trwało to w moim przypadku około 8 miesięcy.
Dotację uzyskałam i w grudniu 2021 roku rozpoczęłam prowadzenia własnej działalności. Wsparcie
finansowe było bardzo przydatne przy organizacji
stanowiska pracy, a to z kolei do realizacji projektów.
Zakup dobrej jakości komputera, monitora, programów do projektowania to warunek wykonania pracy.
Dzięki temu mogłam rozpocząć działanie. Zakupione
sprzęty pozwalają mi na wykonywanie usługi na bardzo dobrym poziomie, co przekłada się na zadowolenie klientów oraz moje. Dzięki wyposażeniu stanowiska mój rytm pracy jest sprawny, a jakość usług na
konkurencyjnym poziomie.
Skorzystanie z pomocy funduszy unijnych pozwoliło mi na rozpoczęcie profesjonalnej działalności.”
Po raz kolejny dziękujemy naszych Uczestnikom
za podzielenie się swoimi historiami. Jako zespół jesteśmy bardzo dumne z rozkwitu działalności, które dla wielu są spełnieniem pasji i marzeń. Do tego,
obserwujemy ich rozwój jako przedsiębiorców, którzy
potrafią zaplanować najbliższe miesiące swojej pracy,
kładą silny nacisk na rozwój i wykorzystują w pełni
swój potencjał. Dziękujemy za lekturę i do zobaczenia
w kolejnym wydaniu!
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Dlaczego Lubelszczyzna jest dobrym
miejscem do rozwoju Twojego start-upu?
Karolina Woś
Według badania Startup Poland (2021) województwo lubelskie jest szóstym z kolei województwem wybieranym przez start-upy do zarejestrowania swojej działalności, a pierwszym z regionów Polski Wschodniej (1). Raport „The Polish Tech Scene. 5 Years” (2019) wskazywał, że
liczba start-upowych firm w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest wyższa jedynie w 2 województwach – dolnośląskim i mazowieckim. Ten sam raport wskazuje też, że średni przyrost
przychodów lubelskich startupów w ciągu 6 miesięcy wynosi około 20%, co jest także jednym
z najwyższych wyników w kraju- według raportu wyższe przychody notowały tylko startupy
z wielkopolski. Strategia Lublin 2030 określa miasto jako jeden z największych ekosystemów
start-upowych w kraju. Wśród funkcjonujących start-upów relatywnie dużym udziałem charakteryzują się podmioty funkcjonujące w zakresie edutech, robotyki i elektroniki, CRM i ERP, Internetu rzeczy, sztucznej inteligencji/uczenia maszynowego oraz Big Data (2).
Można powiedzieć, że w skali kraju na Lubelszczyźnie jest duże zagęszczenie strat-upów. Pani
Profesor Agnieszka Skala (Politechnika Warszawska)
uważa, że dzięki takiej presji konkurencyjnej rynek
start-upowy dojrzewa i profesjonalizuje się. Lubelszczyzna ma zatem okazję stać się
jednym z najbardziej rozwojowych
województw Polski. Pani Profesor
podkreśla też, że coraz większe znaczenie mają zespoły o zrównoważonych kompetencjach – liczą się nie tylko techniczne kompetencje założycieli,
ale także coraz większe znaczenie mają
doświadczenie i umiejętności biznesowe! Większość dobrze prosperujących
startupów posiada wysokie kompetencje relacyjne, organizacyjne i emocjonalne. Przedsiębiorcy, którzy chcą
osiągnąć duży sukces muszą budować
na szerokim doświadczeniu biznesowym lub też umieć oddać/podzielić się
władzą wraz z rozwojem przedsiębiorstwa. Ogromne znaczenie mogą mieć
tu doświadczeni, lubelscy „startupowi
recydywiści” dla których prowadzenie pierwszego startupu- nawet to nie
zakończone sukcesem- było doświadczeniem nieporównywalnie bogatszym
niż praca w firmie czy korporacji (3).
Za założeniem start-upu na terenie województwa lubelskiego mogą
przemawiać między innymi:
• obecność wielu publicznych
i niepublicznych uczelni wyższych
i instytutów naukowych na terenie województwa umożliwiająca współpracę
w innowacyjnych dziedzinach (B+R)
oraz realizację wspólnych projektów
z dużymi Partnerami Biznesowymi
(Centra Transferu Wiedzy i Technologii);
• wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza
i niskie ryzyko fluktuacji pracowników w porównaniu
z innymi aglomeracjami (10%);
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• nawet do 20-30% niższe koszty działalności
i zatrudnienia w porównaniu z Polską Centralną i Zachodnią;
• szeroki dostęp do wysoko wykształconych studentów, mogących stanowić zarówno pracowników

jak i usługodawców - prawie 65 tys. studentów,
w tym rosnąca liczba studentów zagranicznych (ponad 8 200 w roku akademickim 2021/2022);
• ósmy rynek biurowy w Polsce (55 nowoczesnych
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budynków biurowych o łącznej powierzchni 228 011
m2, stan na styczeń 2022 r.);
• działania Instytucji Otoczenia Biznesu wspierających zakładanie i rozwój startupów (Parki Naukowo
Technologiczne, Inkubatory, Akceleratory, Klastry,
Stowarzyszenia i Kluby), oraz otwartość lokalnych
ekosystemów gospodarczych (w tym obecność dużych, wieloletnich firm, Inwestorów, Aniołów Biznesu
i Venture Capital zainteresowanych współpracą i poszukujących innowacyjnych rozwiązań;
• programy realizowane przez Administrację Publiczną wspierające rozwój firm, w tym instrumenty
finansowe na preferencyjnych warunkach;
• stale poprawiająca się sieć logistyczno-transportowa województwa, w tym między innymi rozwój dróg szybkiego ruchu oraz transportu kolejowego łączącego Lubelszczyznę z ważnymi lokalizacjami
w kraju i zagranicą.
W Strategii Lublin 2030 wymienia się siedem potencjalnych, podstawowych specjalizacji gospodarczych miasta, w których będzie rozwijał się region:
•
przemysł motoryzacyjny i maszynowy,
•
zdrowe społeczeństwo,
•
inteligentne sieci i ICT,
•
zautomatyzowane przetwórstwo spożywcze
		
i żywność funkcjonalna,
•
procesy chemiczne i produkty chemii specjalistycznej,
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•
•

nowoczesne usługi biznesowe,
innowacyjna logistyka.

Rozwój specjalizacji gospodarczych będzie wpływał na ekosystemy biznesowe, gdzie bardzo ważne
jest powstanie sieci silnych współzależności między
podmiotami biznesowymi, które będą opierały się
zarówno na konkurencji, jak i na kooperacji (patrz
obok).
Jako Lubelski Park Naukowo-Technologiczny
realizujemy misję firmy, którą jest tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości
w regionie oraz wspieranie transferu technologii
i komercjalizacji rezultatów badań naukowych z instytucji naukowych do praktyki gospodarczej. Poprzez
realizowane projekty oraz inicjatywy wspieramy ekosystem start-upowy.
Mamy nadzieję, że współpraca i ciągle doskonalenie ekosystemu start-upowego będą przyczyniały się
powstawania i rozwoju start-upów na Lubelszczyźnie!
Źródła:
•http://ps2021.startuppoland.org/wp-content/uploads/2021/12/Raport_Polskie_
Startupy_2021.pdf
•Strategia Lublin 2030 za: Polskie Startupy 2020: COVID Edition Startup Poland, Funda-cja Startup Poland, Warszawa 2020
•https://startuppoland.org/wp-content/uploads/2021/11/Startup-Poland-raport-Polskie-startupy-2019-PL-www-1.pdf
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Connect Poland Prize - aktywne
i efektywne działania projektowe
Monika Kwiecień
Zespół projektu pt. „Connect Poland Prize” aktywnie działa w celu zrekrutowania w sumie 56
startupów, które będą miały szansę na rozwój i potencjalną współpracę z partnerem biznesowym.
Aplikujący mogą składać wnioski za pośrednictwem platformy internetowej i formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie www.polandrpize.plnt.eu lub www.lpnt.pl.
W drugim kwartale 2022 w ramach ww. projektu
została rozstrzygnięta I i II runda naboru do projektu
w wyniku której wyłoniono do przyznania dofinansowania łącznie 20 startupów z następujących krajów:
Ukraina, Niemcy, Polska, Chiny, Gruzja, Dania, Czechy i Mołdawia. W miesiącach od marca do czerwca
podpisanych zostało 15 umów o powierzenie grantu
– faza Soft-landing i Rozwój oraz jedna umowa dotycząca fazy Akceleracji.
W wyniku działań projektowych powstało już kilkanaście spółek z o. o.: AVS Technologies, Inn Tech,
Botshare, ASolutions, MISU, LLAB, Innovation in
medicine, GP, Knopka, AIDI SOLAR, Spher Solutions,

Ocena merytoryczna wniosków na poziomie I trwała
do 05.06.2022 r. Aplikacje były oceniane przez tzw.
Panel Ekspertów składający się z ekspertów merytorycznych i biznesowych. W dalszej kolejności startupy, które zakwalifikują się do dalszego udziału będą
miały możliwość zaprezentowania swoich pomysłów
biznesowych przed komisją podczas spotkań B2B online z sesją pitchingową Connect Verification Track
(tzw. Open Call)
Od dnia 16.05.2022 r. uruchomiono IV rundę naboru, która potrwa do końca czerwca 2022 r.
Realizacja projektu „Connect Poland Prize” wymaga podejmowania nieustannych działań infor-

Biobetter, Suplery Polska, Openmax, Kryotech z branż
m.in. takich jak Biotechnologia farmaceutyczna, Ilot,
MedTech, Healthcare.
W kwietniu odbył się otwarty nabór wniosków
aplikacyjnych w ramach rundy III, wpłynęło w sumie 56 wniosków z takich krajów jak: Afganistan,
Azerbejdżan, Białoruś, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Dania, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Pakistan, Gruzja, Polska, Hiszpania, Indie, Izrael, Francja, USA.

macyjno-promocyjnych zmierzających do zachęcenia innowacyjnych pomysłodawców z zagranicy do
aplikowania do projektu. Zespół projektu w ostatnim
kwartale 2022 aktywnie uczestniczył w licznych wydarzeniach zarówno projektowych jak i związanych
z ekosystemem startupowym.
W kwietniu mieliśmy okazję organizować krótki
webinar pt. „Coffee Chat Q&A Connect Poland Prize”,
który odbył się w dniu 06.04.2022 r. w formule onli-
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ne i polegał na prezentacji głównych założeń projektu
z sesją dotyczącą zadawania pytań i odpowiedzi. Czat
poprowadziła Pani Milena Wróblewska.
Kolejnym
wydarzeniem
zorganizowanym
20.04.2022 r. w tej formule był cykliczny już „Connect Scout Day”, w którym udział wzięło ponad 30
zainteresowanych osób. Wydarzenie kierowane jest
do potencjalnych aplikujących w projekcie i ma celu
zaprezentowanie głównych zasad procesu rekrutacji.
Aplikujący mogą się dowiedzieć w jaki sposób uzupełnić formularz aplikacyjny i jakich błędów formalnych nie popełniać. To też idealna okazja do rozmowy
z konsjerżami i ekspertami ze strony Partnerów Biznesowych. Wydarzenie zostało poprowadzone przez
specjalistów ds. scoutingu oraz Specjalistę ds. marketingu i promocji Panią Urszulę Graczyk.
Zakończenie pandemii umożliwiło nam wreszcie wzięcie udziału w wydarzeniach stacjonarnych.
Warsztaty w projekcie pt. „START EASY” stały się
idealną okazją do zaprezentowania głównych założeń programu akceleracyjnego Poland Prize. Wydarzenie pt. „The 2nd Interregional Thematic Workshop
on startup talents” odbyło się w Barcelonie (Hiszpania) w terminie 26-27.04.2022 r.. Celem spotkań
była wymiana dobrych praktyk pozyskania, rozwoju
i zatrzymania talentów w europejskich ekosystemach
startupowych na Litwie, w Belgii, Włoszech i Hiszpanii. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz
rządowych i samorządowych (regionalnych i lokalnych) oraz instytucji otoczenia biznesu. Zaprezen-

towano program „Connect Poland Prize” jako dobrej
praktyki przyciągania zagranicznych talentów startupowych i rozwoju lokalnych ekosystemów innowacji
oraz uzgodniono z przedstawicielami Rządu Katalonii
i Lithuanian Innovation Centre możliwość promocji
wydarzenia w lokalnych środowiskach.
Maj również upłynął nam pod hasłem wydarzeń startupowych . Rozpoczęliśmy konferencją pt.
„Nowe technologie i ich wpływ na funkcjonowanie
społeczeństwa i gospodarki; Panel otwarcia BIZNES
I ADMINISTRACJA NOWE TECHNOLOGIE, KTÓRE
ZMIENIAJĄ GOSPODARKĘ I USPRAWNIAJĄ ADMINI-
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STRACJĘ” zorganizowana przez Wyższą Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczną im. Jana Zamoyskiego
z siedzibą w Zamościu w terminie 13-14.05.2022 r.
W ww. konferencji wzięła udział Pani Prezes LPNT
S. A. Magdalena Stachyra, która w trakcie wystąpienia w panelu otwierającym jedną z sesji promowała projekt wśród uczestników konferencji. Patronat
honorowy na wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta
Zamość Andrzej Wnuk, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie dr hab. prof. Arkadiusz Bereza, Instytut Europy Środkowej. https://wszh-e.pl/
dyskusja-w-gronie-naukowcow-i-praktykow-nowe-technologie-i-ich-wplyw-na-funkcjonowanie-spoleczenstwa-i-gospodarki/

Park licznie odwiedzali tez studenci w tym zagraniczny rocznik studentów informatyki z WSEI Lublin,
któremu w dniu 23.05.2022 r. Pani Milena Wróblewska zaprezentowała główne założenie projektu.
Pod koniec maja znowu zrobiło się międzynarodowo, bo nasz zespół miał okazję wziąć udział
w „Startup Fair. Connect 2022”, który odbył się
w Wilnie (Litwa) w dniu 26.05.2022 r. Jest to cykliczne wydarzenie na rzecz budowania silnych kontaktów pomiędzy członkami ekosystemu startupowego.
Wydarzenie oferuje uczestnikom wystąpienia liderów
opinii w ekosystemie, sesje pitchingowe połączony
z konkursem, spotkania B2B i dedykowane spotkanie
dla inwestorów.
Czerwiec rozpoczął nowatorskim wydarzeniem
do organizacji, którego zostaliśmy zaproszeni przez
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
w ramach „Samorządowego Kongresu Trójmorza.
Forum Gospodarczego”. W dniu 07.06.2022 r. odbyło
się wydarzenie pt. LUBELSKIE MEET&GREET – START-UP COMMUNITY”, które być może na stałe wpisze
się na listę wydarzeń startupowych w regionie. LPNT
był patronem merytorycznym wydarzenia, w którym
wzięły udział startupy z różnych krajów prezentując
swoje pomysły biznesowe. W ramach projektu wystąpili specjaliści ds. scoutingu, naboru i weryfikacji:
Pani Milena Wróblewska i Pan Andrii Myrovych oraz
firma Biobetter Sp. z o. o. Startup miał okazję zaprezentować się przed przedstawicielami biznesu i innych środowisk. Ich działalność opiera się stworzeniu
aplikacji internetowej i mobilnej, która oferuje plany
zdrowotne oparte na badaniach krwi w celu optymalizacji żywotności organizmu. Na podstawie wyników
testów krwi pozwala stworzyć plan zdrowotny krok
po kroku, który umożliwia zapobiegać wielu poważnym chorobom, poprawiać jakość życia, zwiększać
produktywność czy spowalniać proces starzenia organizmu ludzkiego.
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Cechy start-upu:
na co zwracają uwagę inwestorzy?
Andrii Myrovych
Młody startup jest jak młody piłkarz – chce zotstać gwiazdą, ale musi na to zapracować. Dowodem na sukces jest Złota Piłka – w świecie startupów to oczywiście status jednorożca, a więc
moment gdy jego wartość sięga poziomu wyceny w 1 miliard dolarów. W Polsce mamy 8 takich
unicorn’ów , bazując na metodologii i danych przedstawionych przez Dealroom, Google for Startups i Atomico. Którędy więc droga do sukcesu biznesowego (a dla inwestorów do big money)?
Jak to w biznesie – uniwersalnego przepisu nie ma. Spostrzeżeniami bezpośrednio z rynku dzielą
Dokument | artykuł do biuletynu LPNT
się doświadczeni gracze. Na stole serwujemy dziś przepisy na sukces
autorstwa renomowanych
Przygotował | Andrii Myrovych
funduszy typu VC czy akceleratorów z globalnym, ale też polskim doświadczeniem
portfelowym
Data | 20.06.2022
i sukcesem inwestycji w startupy na wczesnych etapach rozwoju.
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YC liczyzdefiniować
się również (3) zespół:
to kim
jest teraz,
kim może się funstać za
dusz na polskie laury instytucjonalnych inwestorów
inspirującą wizję przyszłości. Ma być ona źródłem
5 motywacji
lat dzięki determinacji
założycieli,
ich kreatywności,
umiejętności
komunikacji
posiadaniu
– unikalnego,
prywatnego
kapitałuczy
typu
VC. To winsight
ich portfolio
możdla obecnych
i przyszłych
pracowników,
składnikai kluczowego
do wcześniej
skutecznej
realizacji podstawowego
pomyna problemu,
zauważyć jaki
polskiego
jednorożca
– DocPlanner,
jak
dogłębnego
niespotykanego
zrozumienia
zespół chce
rozwiązać.
Ostatnim obszarem
również
znane
Polakom
oraz
na
kontynentach
świata
słu
biznesowego.
zainteresowania YC jest to (4) czy startup posiada i potrafi zdefiniować inspirującą wizję przyszłości. Ma być ona źródłem
Booksy czy Brainly. Aby znaleźć najlepszych, fundusz
motywacji
dla obecnych
i przyszłych
składnika
kluczowego
do skutecznej
realizacji
biznesowego.
Andereessen
Horowitz,
stawkapracowników,
na technologie
przywystartował
z kwotą
bliskopomysłu
250 mln
PLN.
szłości
Wracając do sedna, gdzie zarządzający MOC szu-

Andereessen Horowitz, stawka na technologie przyszłości
Zalążki
tego funduszu
VC, LPNT
powszechnie znanego jako a16z sięgają czasów od ponad dekady, kiedy to świat zmierzył się
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kryzysem finansowym i był dopiero dwa lata lat po wejściu na rynek przełomowej technologii Apple w postaci iPhone. Od
tamtego momentu fundusz szybko wspiął się na pozycje światowych liderów rynku kapitału wysokiego ryzyka, mając ekspozycję
AUM (asset under management) wartą 54.6 miliardów USD. W jego portfolio można było odnotować obecność tegoż Airbnb, ale

rozwiązanie technologiczne w pewnym sensie potrafi zmienić rynek, może zaoferować wyjątkowe przewagi konkurencyjne i jest
odporne na potencjalne zagrożenia wywodzące się z zachowania biznesowych rywali.
Na co patrzą fundusze i akceleratory inwestując w startupy?
P odm i ot e k osy st e m u
Kim jest?

Na co patrzy inwestując w startupy?1,2,3

Y Combinator

Amerykański fundusz startupowy (seed) i program
akceleracyjny

#1 Czy startup zbuduje coś co ludzie naprawdę
polubią?
#2 Czy ten biznes będzie łatwo skopiować?
#3 Czy founderzy rozwiną się stając potężną siłą?
#4 Czy firma posiada jasną i sensowną misję?

A ndereessen Horowitz

Amerykański fundusz seed/VC wspierający
przedsiębiorców, którzy skupiają się na
rozwiązaniach przyszłości poprzez technologię

#1 Produkt o charakterze technologicznym
#2 Wystarczająco duży rynek wyceniany w miliardach
#3 Zespół z głęboko zakorzenioną motywacją

Market One Capital

Polski fundusz o charakterze seed inwestujący w
rozwiązania typu marketplace i platformy bazujące
na efekcie sieciowym

#1 Founderzy godni podziwu, wyjątkowi, utalentowani
i wykwalifikowani
#2 Potencjał rynkowy z wartością TAM > 10 miliardów
EUR
#3 Konkurencyjna przewaga produktu i jego odporność
przed rywalami

Opracowanie własne na podstawie:
1. CNBC (2017). 4 traits investors look for when determining if a start-up will make millions (https://www.cnbc.com/2017/02/22/accelerator-worth-80-billion-says-4-traitsmake-startups-stand-out.html#:~:text=Entrepreneurs%20that%20Y%20Combinator%20invest,other%20sort%2C%E2%80%9D%20says%20Altman.
Dostęp: 17.06.2022)
2. Entrepreneur (2016). Elite Venture Capital Firm Andreessen Horowitz Looks for These 3 Things in Startups (https://www.entrepreneur.com/article/277590.
Dostęp: 17.06.2022)
3. Vestbee (2020). VC Of The Month - Market One Capital. (https://www.vestbee.com/blog/articles/vc-of-the-month-market-one-capital. Dostęp: 17.06.2022)
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Profil startupowca w roli CEO. Czym się różnią Ci
podkreślają, że niekoniecznie przyszły(a) CEO ma się
odnoszący sukces?
taki(a) urodzić – można i warto w sobie te cechy rozwijać.
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
tel.: 81 534 61 00, e-mail: biuro@lpnt.pl, www.lpnt.pl,
KRS 0000228715, NIP 712 29 14 578, REGON: 060005172
Sąd Rejonowy w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy,
Kapitał zakładowy 60 903 000,00 zł, kapitał wpłacony 60 903 000,00 zł.
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Start Easy
- podsumowanie działań
Milena Wróblewska
Ostatnie miesiące realizacji projektu START EASY „Smart tools for quick and easy business start-up in Europe: the once-only challenge” programu Interreg Europe dla zespołu projektowego
minęły intensywnie. Trzyletnia współpraca w ramach pierwszej fazy projektu powoli dobiega
końca. Główne prace skupiały się na działaniach finalizujących, a w szczególności na opracowywaniu Action Plan-u, czyli wykazu najbardziej wartościowych działań na rzecz Małych i Średnich
Przedsiębiorstw, które przyczynią się do poprawy instrumentu regionalnej polityki rozwoju konkurencyjności w województwie lubelskim, oraz na realizacji serii ostatnich spotkań z udziałem
regionalnych interesariuszy.
Na początku marca br. w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym odbyły się dwa spotkania biznesowe. Grupą docelową pierwszego wydarzenia byli
przedsiębiorcy i start-upy, a w szczególności te, które
dopiero rozpoczynają działalność, a także pomysłodawcy biznesowi oraz pracownicy firm doradczych
i szkoleniowych. Tematem przewodnim rozmów
było „Wsparcie biznesu na wczesnym etapie rozwoju w lubelskim. Stan aktualny i potrzebne zmiany”.
Głównym punktem spotkania z przedsiębiorcami było
zdiagnozowanie potrzeb biznesu na wczesnych etapach rozwoju, omówienie barier w ich działalności
i rozwoju oraz wskazanie, jakiego rodzaju usług oczekują od instytucji wspierających.

Następnie spotkaliśmy się z kluczowymi podmiotami regionu wspierającymi na co dzień przedsiębiorcze działania oraz z ich przedstawicielami, aby wspólnie wypracować wizję ekosystemu przedsiębiorczości
dla województwa lubelskiego poprzez analizę mocnych i słabych stron. W spotkaniu „Ekosystem przedsiębiorczości - dobre praktyki i potrzebne zmiany”
wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej oraz Instytucji Otoczenia Biznesu, m.in. Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Urzędu
Miasta Lublin, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.
i Stowarzyszenia Lubelskiego Klubu Biznesu.
Oba spotkania pozwoliły na zdefiniowanie proble-
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mów z jakimi mierzą się młodzi lubelscy przedsiębiorcy oraz wypracowanie potencjalnych rozwiązań
i dobrych praktyk.
W maju odbyły się kolejne dwa spotkania mające na celu rozszerzenie usług i inicjatyw LPNT.
Pierwsze, 18 maja 2022 r., dedykowano inkubowanym firmom oraz MŚP zainteresowanych ofertą
Inkubatora Technologicznego LPNT S.A. Spotkanie
z młodymi przedsiębiorcami miało na celu poznanie
ich potrzeb i weryfikacji planu inkubacji start-upów
i MŚP w Inkubatorze Technologicznym, a także rozwinąć i uatrakcyjnić jej ofertę.
Drugie spotkanie, które odbyło się 20 maja 2022
roku dotyczyło przedsiębiorczości wśród młodzieży w
województwie lubelskim. Podczas spotkania „Przedsiębiorcza młodzież na Lubelszczyźnie – dyskusja
nt. programu rozwoju”, rozmawialiśmy na temat
programu wspierającego rozwój wiedzy o tematyce
przedsiębiorczości wśród osób młodych oraz możliwościach przeprowadzenia go w placówkach edukacyjnych naszego regionu. Spotkaliśmy się wówczas
z reprezentantami szkół średnich, nauczycielami
przedmiotów związanych z przedsiębiorczością, Młodzieżową Radą Miasta oraz innymi przedstawicielami organizacji promujących przedsiębiorczość wśród
młodzieży.
Wnioski ze wszystkich spotkań interesariuszy posłużyły do opracowania planu praktycznych działań
(Action Plan) umożliwiających polepszenie wsparcia
biznesu w woj. lubelskim, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb start-upów.
Serię spotkań poprowadziła Pani Celestyna Miłoś
– ekspert projektu START EASY ds. planu działań. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Autorka badań i analiz w obszarze gospodarki i polityk
publicznych, a także artykułów branżowych na temat
polskiego rynku kapitałowego i nowych technologii.
Specjalistka od szkoleń z zakresu przedsiębiorczości. Pani C. Miłoś współpracuje, m.in. z podmiotami
z sektora administracji publicznej i instytucji otoczenia biznesu.
Poza spotkaniami z lubelskimi interesariuszami
w ramach projektu START EASY, nasz zespół uczestniczył również w Międzynarodowych Warsztatach
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Tematycznych w Barcelonie. Pod koniec kwietnia
spotkaliśmy z partnerami projektu z Hiszpanii, Belgii,
Włoch, Litwy, Łotwy i Polski.
Tematem przewodnim warsztatów były aspekty
talentu i wielorakie podejścia do tej kwestii: od przedsiębiorczości, przez biznes, po uniwersytety. Partnerzy projektu i zewnętrzni eksperci mieli możliwość
zaprezentować wiele dobrych praktyk i różnych inicjatyw na rzecz pozyskiwania i przyciągania talentów.
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż poznaliśmy projekt Digital Talent, mający na celu pozyskanie nowych
firm dla regionu Katalonia. Barcelona Digital Talent
ma za zadanie zwalczać lukę w zakresie talentów
cyfrowych w celu promowania konkurencyjności na
rynku. Promuje on Barcelonę jako stolicę talentów,
angażując się w szkolenia z zakresu umiejętności cyfrowych.
Więcej o Barcelona Digital Talent: https://barcelonadigitaltalent.com/en/

Kolejną ciekawą inicjatywą przedstawioną podczas wydarzenia, a poświęconą generowaniu talentów, była instytucja non-profit MigraCode, której
celem jest wsparcie i edukacja Imigrantów w kwestii rozpoczęcia pracy w regionie Katalonii w sektorze
IT. Działania programu MigraCode pełnią rolę mostu
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między zapotrzebowaniem na wykwalifikowaną kadrę
w sektorze technologicznym a osobami o pochodzeniu migracyjnym. Pogram poszukuje zdeterminowanych osób którzy są chętni do podjęcia edukacji, a następnie pracy w tej branży.
Więcej o Migracode: https://migracode.openculturalcenter.org/

Dla zespołu projektowego z Lubelskiego Parku
Naukowo – Technologicznego Warsztaty w Barcelonie były okazją do wymiany doświadczeń oraz dały
możliwość zaplanowania kolejnych działań, będących
przyczynkiem do stworzenia najlepszych warunków
do rozwoju przedsiębiorczości.
Do zakończenia pierwszej fazy projektu START
EASY pozostało tylko kilka miesięcy, dlatego już
w kolejnym artykule biuletynu LPNT S.A. nasi czytelnicy poznają końcowy efekt trzyletniej współpracy z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi
– czyli plan działań dla województwa lubelskiego.
Zapraszamy!
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LPNT dla przedsiębiorców
czyli proinnowacyjne i prorozwojowe usługi dla firm
Katarzyna Drążek
Na rozwój firmy, o którym pisaliśmy w poprzednim numerze Biuletynu wpływa wiele czynników. Firmy, które chcą się rozwijać inwestują zarówno w nowocześniejsze urządzenia, maszyny,
samochody, programy, ale także w kapitał ludzki będący podwaliną większości firm. Według danych opublikowanych przez PARP aż 98% pracowników zależy na rozwoju zawodowym. Najczęściej wymienianymi powodami dla których pracownikom zależy na rozwoju są własna satysfakcja
(48%) oraz szansa na wyższe wynagrodzenie (44%). Aż 44% badanych wykazało, że zmieniło
pracę z powodu chęci rozwoju zawodowego.
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
w wyniku realizacji projektu „Transfer technologii
kluczem do rozwoju przedsiębiorstw” zamierza nie
tylko stawiać na rozwój pracowników, ale także usług
jakie będą świadczone przez wykwalifikowaną kadrę.
Usługi świadczone przez LPNT można obecnie
podzielić na: usługi najmu ( zarówno w LPNT jak
i Inkubatorze Technologicznym), usługi doradcze
oraz outsourcing.
Wśród usług doradczych już wkrótce będziecie
Państwo mogli znaleźć zarówno usługi prorozwojowe jak i proinnowacyjne, które oznaczają szerokie
wsparcie w zakresie wprowadzania innowacyjnych
rozwiązań w firmach. Usługi proinnowacyjne pozwalają szybko dostosować się do zmieniającego otoczenia, potrzeb klientów, a także podnieść swój prestiż.
Zachęcamy do zapoznania się z kilkoma spośród
naszych usług, które już niebawem trafią do naszej
oferty:
Doradztwo/pomoc we wdrażaniu nowych usług
i produktów
W ramach tej usługi oferujemy kompleksową
analizę rynku, na którym obecnie działa przedsiębiorstwo, analizę potencjału przedsiębiorstwa pod kątem
innowacyjności w tym tworzenie modeli biznesowych,
badania business to business (B2B) obejmujące portretowanie konsumenta, jak i analizę i zdefiniowanie
potrzeb odbiorcy produktu/usługi, analizę konkurencji, analizę i prognozy sprzedaży nowych produktów
i usług, budowę architektury produktu/usługi poprzez
zdefiniowanie produktu/usługi, opracowanie planu
wdrożenia produktu/usługi, analiza i wytypowanie
kanałów dystrybucji, opracowanie strategii i planu
marketingowego wdrożenia nowego produktu/usługi,
przygotowanie strategii komunikacji z konsumentem.
Pomoc przy zdobyciu kapitału dla innowacyjnych
firm
Pozyskanie kapitału to „paliwo” do budowy i rozwoju firmy. W ramach tej usługi oferujemy przeprowadzenie całościowej analizy finansowej przedsiębiorstwa i przygotowanie biznes planu niezbędnego
na drodze do pozyskania kapitału. W tym także przygotowanie planu finansowego i prognozy - nakładów
inwestycyjnych, rachunku zysków i strat, prognozy
rachunku przepływów pieniężnych, prognozy bilan-
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su, analizę efektywności inwestycji (prognoza przyszłej wartości i opłacalności przedsięwzięcia), analizę
wskaźnikową. Określenie możliwych źródeł pozyskania kapitału dla wybranego produktu/usługi.
Innowacyjne modele biznesowe

Efektywny, nierzadko unikalny dla
danego sektora i przedsiębiorstwa sposób
generowania dochodów, a więc model
biznesowy jest języczkiem u wagi w budowaniu sukcesu organizacji.
Modele biznesowe tworzy się po to, by prowadzić
do tworzenia zrównoważonej przewagi konkurencyjnej firmy na danym rynku oraz uwzględniać zmienne
decyzyjne odnoszące się do obszaru strategicznego,
operacyjnego i finansowego. W tym zakresie oferujemy analizę obecnego stanu przedsiębiorstwa w obszarze mikro i makro. Na tej bazie kreujemy efektywne modele biznesowe a następnie pomagamy w ich
wdrożeniu.
Analiza rynku
Analiza rynku i konkurencji to aspekt analizy biznesowej przedsiębiorstwa, ale także element składowy strategii marketingowej. Analiza rynku ma na celu
zrozumienie zachowań i procesów rynkowych, relacji
rynkowych oraz bodźców definiujących te relacje, pomoc w podjęciu decyzji związanych z podażą i popytem. Pokazuje między innymi jaki jest potencjalny
całkowity rynek, szacowany udział w rynku w określonym horyzoncie czasowym, konkurujące ze sobą
produkty, prawdopodobną cenę produktu, itp. W tym
obszarze oferujemy przeprowadzenie badań i analizę określonego segmentu rynku, jego atrakcyjności
z wykorzystaniem analizy PEST, SWOT, 5 sił Portera lub innych równoważnych narzędzi. Dokonujemy
benchmarkingu i przygotowujemy pozycjonowanie
przedsiębiorstwa na rynku, określamy przewagi konkurencyjne przedsiębiorstwa. Przygotowane przez
nas analizy są podstawą do sporządzenia planu marketingowego przedsiębiorstwa.
Ścieżka komercjalizacji
wiedzy i technologii)

(badań,

produktów,
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Komercjalizacja to motywowany osiąganiem zysków proces, w którym efekty działalności badawczo-rozwojowej stają się lub w zamierzeniu mogą się stać
przedmiotem obrotu rynkowego. Wdrożenie wyników
badań to ich zastosowanie w praktyce społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności wprowadzenie na
rynek w postaci konkretnych produktów lub usług.

Komercjalizacja badań, produktów, wiedzy
i nowych technologii jest coraz ważniejszym
elementem zarządzania nowymi technologiami, a przede wszystkim zarządzania projektami wdrożeniowymi. Konieczność wzrostu
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
w dziedzinie innowacji doprowadziła do rozwoju umiejętności oceny potencjału komercjalizacyjnego nowych technologii oraz wyznaczenia właściwej strategii komercjalizacji.
W ramach tej usługi oferujemy pełne poprowadzenie procesu komercjalizacji w zakresie merytorycznym i prawnym od dotarcia do ośrodków badawczych, uczelni, które opracowuje innowacyjne
rozwiązania po wdrożenie innowacyjnego produktu/
usługi na rynek.
Pośrednictwo w kontaktach pomiędzy firmami
a naukowcami (sieciowanie zewnętrzne)
Sieciowanie zewnętrzne to nawiązywanie i podtrzymywanie wzajemnych relacji, w celu uzyskania
korzyści. Korzyści jakie można odnieść z działalności w sieci są większe aniżeli korzyści, jakie możemy
odnieść działając samemu (efekt synergii). Korzyści
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mogą mieć nie tylko wymiar finansowy – ale również
społeczny.

Jednym z najważniejszych celów parków
naukowo-technologicznych jest intensyfikacja
współpracy oraz przepływu wiedzy, jak również tworzenie formalnych i nieformalnych
więzów pomiędzy instytucjami badawczymi
i przedsiębiorstwami.
LPNT posiadając nawiązane relacje z wyższymi
uczelniami i instytutami badawczymi oraz dysponując wysokim potencjałem kadrowym, organizacyjnym
i infrastrukturą może sprawnie zarządzać przepływem wiedzy między sektorem nauki a przedsiębiorstwami i tworzyć sieć powiązań. W ramach tej usługi
po analizie potencjału i potrzeb danego przedsiębiorstwa w zakresie innowacyjnych produktów czy usług
oferujemy wskazanie właściwego obszaru i kierunku
rozwoju przedsiębiorstwa oraz pośrednictwo w dotarciu do właściwej instytucji naukowej a następnie
sprawowanie koordynatora i integratora nawiązanych
relacji.
Jeśli zainteresowały Państwa powyższe usługi,
wasza firma potrzebuje doradztwa i wsparcia, skontaktuj się z nami. Czekamy na Ciebie w Lubelskim
Parku Naukowo-Technologicznym.
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Szukasz miejsca dla swojego biznesu?
Wynajmij przestrzeń lub wirtualne biuro w LPNT!
Kontakt:

508-330-997

administracja@lpnt.pl

Aula
Aulę o powierzchni 600 m2 zaprojektowano dla 420 osób. Jest ona wyposażona w projektory umożliwiające
prezentację materiałów w rozdzielczości Full HD, a przed nią mieści się foyer, które również można wykorzystać podczas eventów.
Koszt wynajęcia auli wynosi: 3 000 zł netto/dzień

Sale szkoleniowe
W budynku Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego znajdują się 4 sale szkoleniowe o powierzchniach
po 60 m2, które mogą być aranżowane w dowolny sposób. Ustawienie teatralne pozwala na przyjęcie do 50
osób w jednej sali. Sale wyposażone są w rzutniki multimedialne, ekrany, flipcharty oraz dostęp do sieci Wi-Fi.
Koszt wynajęcia sali wynosi: 50 zł netto/60 min lub 300 zł netto/dzień
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Strefa start-up
Strefę start-up można zaadaptować na wiele sposobów, m.in. urządzić w niej spotkania networkingowe.
Świetnie nada się również do organizacji rozmaitych wydarzeń, w tym prezentacji o mniej formalnym charakterze. Podobnie jak w przestrzeni wystawienniczej również tutaj można zorganizować strefę cateringu lub
strefę wystawienniczą.
Koszt wynajęcia strefy start-up wynosi: 1000 zł netto/dzień (możliwość negocjacji ceny)

Przestrzeń wystawiennicza
Przestrzeń wystawienniczą można zaadaptować na wiele sposobów, m.in. przeznaczyć ją na strefę cateringu
podczas organizacji wydarzeń auli lub wykorzystać ją do prezentacji eksponatów.
Koszt wynajęcia przestrzeni wystawienniczej wynosi: 1000 zł netto/dzień (możliwość negocjacji ceny)

Zapraszamy!
19
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Inkubator Technologiczny LPNT
- miejsce dla Ciebie i Twojej firmy
Magdalena Kiebasińska
Inkubator Technologiczny w Lublinie będący częścią Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego stanowi dla firm zakładanych przez początkujących przedsiębiorców tzw. Start-up pomoc
w prowadzeniu działalności. Pomoc ta obejmuje m.in. wynajem na preferencyjnych warunkach
wyposażonych pomieszczeń biurowych wraz z odpowiednią infrastrukturą oraz świadczenie
usług doradczych.
Misją Inkubatora Technologicznego jest podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki aglomeracji lubelskiej poprzez wspieranie rozwoju
innowacyjnych firm wykorzystujących zaawansowane technologie, działających w branżach o dużym potencjale wzrostu i szerokich perspektywach na przyszłość, jak również ułatwienie prowadzenia biznesu
studentom, absolwentom i pracownikom lubelskich
uczelni, którzy dostrzegają możliwość spełnienia zawodowego przez prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.

Inkubator Technologiczny w szczególności skierowany jest na rozwój przedsiębiorstw w następujących branżach:
•
informatyka,
•
telekomunikacja,
•
branże w których model biznesowy oparty
jest w dominującym stopniu na wykorzystaniu ICT
(teleinformatyka),
•
biotechnologia,
•
optoelektronika,
•
ochrona środowiska

Oferta Inkubatora Technologicznego w szczególności skierowana jest do :
• założycieli nowych przedsiębiorstw (tj. istniejących nie dłużej niż 1 rok przed zgłoszeniem się do Inkubatora), którzy poszukują wsparcia i specjalistycznej pomocy w pierwszej fazie rozwoju swojej firmy
• przedsiębiorstw z branży technologii informatycznych i telekomunikacyjnych istniejących dłużej
niż 1 rok, poszukujących fachowej pomocy doradczej
z zakresu prawa, marketingu, finansów, zarządzania,
bądź chcących skorzystać za specjalistycznych zasobów, jakimi dysponuje Inkubator.

Obecnie prowadzony jest nabór nowych przedsiębiorstw do Inkubatora Technologicznego, które szukają niepowtarzalnego miejsca na prowadzenia swojej działalności oraz są otwarte na wsparcie naszego
zespołu.
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Zapraszamy do kontaktu:
E-mail : biuro@lpnt.pl
E-mail: administracja@lpnt.pl
Tel. 508 330 997
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Pierwsze kroki w biznesie
-jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?
Agnieszka Jankowska
Pierwsze kroki w Biznesie - tylko z LPNT !
W maju 2022r. Zespół prowadzący projekty zakończył etap rekrutacji do projektów: „Lubelski
Park Przedsiębiorczości„ oraz „Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców”. Projekty realizowane są
w ramach RPO WL 2014-2020 z Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, głównym ich celem jest
wzrost aktywności zawodowej, zmniejszenie bezrobocia oraz rozwinięcie postaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia. W ramach wyżej wymienionych projektów kolejne już 100 osób założy
własną działalność gospodarczą!
Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą
w 2022r.?
Jednoosobową działalność gospodarczą od 13 grudnia
2021r. zakłada się na portalu biznes.gov.pl.
Rozpoczęcie procesu
Aby zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą (DG) w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przez Internet
w 2022r. należy na portalu biznes.gov.pl kliknąć
kafel: „Zarejestruj firmę”. Można również na dawnej
stronie ceidg.gov.pl kliknąć zakładkę: „Złóż wniosek
do CEIDG”, a następnie już w portalu biznes.gov.pl –

kafel: „Zarejestruj firmę w CEIDG”.
System przeniesie wnioskodawcę do usługi: „Zarejestruj działalność gospodarczą w CEIDG”. W celu rozpoczęcia procesu należy kliknąć kafel: „Rozpocznij”.
W tym momencie system będzie wymagał zalogowania. Zalogować można się np. z wykorzystaniem profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

tronicznym kreatorze wniosku, który jest podzielony
na kroki.
We wniosku należy podać m.in.:
- dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, rodzaj, serię i nr
dokumentu tożsamości, PESEL, wszystkie posiadane
obywatelstwa, nr NIP i REGON, jeśli zostały nadane;
Uwaga! Jeśli wnioskodawca nie posiada nr NIP ani
REGON, to wniosek o wpis do CEIDG będzie jednocześnie wnioskiem o ich nadanie. NIP i REGON zostaną
automatycznie uzupełnione we wpisie - NIP wciągu
1 dnia roboczego, REGON w ciągu 7 dni.
– adres zamieszkania oraz inne adresy związane z za-

Logowanie i Konto Przedsiębiorcy
W efekcie logowania utworzone zostanie Konto Przedsiębiorcy. Na Koncie tym przedsiębiorca będzie mógł
w przyszłości realizować wszystkie sprawy firmy.

kładaną działalnością gospodarczą;
– dane firmy: nazwę zakładanej działalności gospodarczej, nazwę skróconą, dane kontaktowe firmy,
datę rozpoczęcia działalności, liczbę pracowników,
których przyszły przedsiębiorca planuje zatrudnić;
– kody PKD;
– adres do doręczeń;
– miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
– informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za
granicą;
– dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

Elektroniczny kreator wniosku
Wniosek o rejestrację DG w CEIDG tworzy się w elek-

Dodatkowe opcje
Kreator umożliwia także: złożenie do urzędu skarbo-
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wego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania,
złożenie zgłoszenia rejestracyjnego albo aktualizacyjnego do VAT, zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych
lub ubezpieczenia zdrowotnego siebie i pracowników.
Zgłoszenie danych dodatkowych nie jest obowiązkowe. Można kontynuować i uzupełnić dodatkowe dane
albo zakończyć i wysłać wniosek.

go sprzętu/oprogramowania, zatrudnienie pracowników, konieczny jest wynajem biura/lokalu a także
ponoszenie bieżących comiesięcznych wydatków takich jak: obsługa księgowa, prawna, opłata za media,
koszty związane z eksploatacją auta czy też regulowanie zobowiązań względem urzędu skarbowego oraz
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Uwaga!
Należy pamiętać, że przedsiębiorca ma obowiązek
zgłosić siebie oraz ewentualnie pracowników, zleceniobiorców do ZUS w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia
prowadzenia działalności gospodarczej.
Przed podpisaniem i wysłaniem wniosku możliwe jest sprawdzenie utworzonego dokumentu. Konieczne jest także złożenie oświadczenia, że nie
orzeczono wobec składającego wniosek zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Startujący z LPNT w ramach projektów „Lubelski
Park Przedsiębiorczości” oraz „Lubelski Park Nowych
Przedsiębiorców” przedsiębiorcy mają możliwość
skorzystania z bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie
działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 oraz
ze wsparcia pomostowego na 12 miesięcy do 2 800,00
zł/miesiąc.

Podpisanie i złożenie wniosku
Wniosek można podpisać przez Internet za pomocą
profilu zaufanego, podpisem kwalifikowanym,
dokumenty można też złożyć osobiście w urzędzie
(lub przez pełnomocnika).Wniosek można również
wysłać przez Internet bez podpisu. W takiej sytuacji
przyszły przedsiębiorca na adres e-mail otrzymuje
kod do podpisania wniosku w urzędzie, z którym to
kodem i dokumentem tożsamości powinien udać się
do wybranego urzędu miasta lub gminy w ciągu 7 dni.
Ile kosztuje założenie własnej firmy?
Z Lubelskim Parkiem Naukowo Technicznym założenie własnej firmy wcale nie musi być drogie!
Za rejestrację w CEIDG nie wnosi się żadnej opłaty,
jednak już prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się
z ponoszeniem różnego rodzaju wydatków m.in.:
doposażenie miejsca pracy, zakup specjalistyczne-
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Nowi przedsiębiorcy mają także możliwość korzystania z dostępnych ulg, które pomagają w oszczędzaniu
środków finansowych na rozwój firmy. Jednym z takich przywilejów jest możliwość opłacania preferencyjnej składki ZUS dla nowych firm tzw. ulgi na start.
Ulga na start skierowana jest dla przedsiębiorców,
którzy po raz pierwszy prowadzą działalność gospodarczą lub rozpoczynają ją po raz kolejny po 5 latach
od zawieszenia lub zamknięcia poprzedniej działalności. Kto może skorzystać z Ulgi na start? z jakich
składek zwalnia, jak długo można z niej korzystać?,
jakie składki będziesz płacić po Uldze na start?. Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytać znajdziesz
tutaj: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00285#9
Polecam także poniższy linki gdzie można sprawdzić wysokość składki zdrowotnej w 2022r.: https://
www.zus.info.pl/skladka-zdrowotna-2022/ lub obliczyć ją tutaj: https://www.zus.info.pl/kalkulator-skladki-zdrowotnej-zus/
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Pomoc publiczna i pomoc de minimis
dla przedsiębiorców
Bogna Bakalarz - radca prawny
Dotacje unijne skierowane do przedsiębiorców na rozwój działalności bądź do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą wiążą się z zagadnieniem pomocy publicznej i pomocy de
minimis. Zarówno pomoc publiczna jak i pomoc de minimis to mechanizmy służące jednocześnie
zachowaniu równowagi gospodarczej oraz wolnego rynku.
Pomoc publiczna to gospodarcza ingerencja instytucji państwowych polegająca na przyznaniu w jakiejkolwiek formie, pomocy pojedynczemu podmiotowi
gospodarczemu bądź grupie podmiotów, prowadząca
lub mogąca prowadzić do zakłócenia konkurencji na
wolnym rynku. Definicja tego pojęcia wynika bezpo-

pomoc wymieniona w TFUE czyli o charakterze socjalnym przyznawana indywidualnym konsumentom,
pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi, pomoc na rozwój regionów najsłabiej rozwiniętych lub taka pomoc, którą
Rada Europy na wniosek Komisji Europejskiej uzna

średnio z zapisów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej Europejskiej (TFUE), który
stanowi dawny art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz z orzecznictwa Komisji
Europejskiej i Sądów Unii Europejskiej

za dopuszczalną. Istnieją trzy główne rodzaje pomocy publicznej czyli pomoc regionalna, pomoc horyzontalna oraz pomoc sektorowa. Pomoc publiczna
może być udzielona w formie programu pomocowego,
pomocy indywidualnej lub pomocy de minimis. Pomocą de minimis określana jest pomoc o stosunkowo
niskiej wartości, która w ocenie Komisji Europejskiej
nie jest w stanie naruszyć bądź też zagrozić naruszeniem konkurencji lub wywierać wpływu na handel między państwami członkowskimi. Pomoc tego
rodzaju jest więc wyłączona spod zakazu wynikającego z art. 107 ust. 1 TFUE i nie podlega zgłoszeniu
do Komisji Europejskiej. Zasady udzielania pomocy de minimis określa rozporządzenie Komisji (UE)
Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis. Wartość pomocy
de minimis przyznana temu samemu przedsiębiorcy
nie może przekroczyć 200 000 euro w okresie trzech
lat kalendarzowych, a w sektorze transportu 100
000 euro. Wskazane limity stosuje się bez względu
na formę i cel pomocy. Przedsiębiorca przy składaniu
wniosku o dofinansowanie składa realizatorowi projektu zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis

Przykładem pomocy publicznej, którym najbardziej zainteresowani są przedsiębiorcy są bez
wątpienia dotacje unijne. Pomocą publiczną jest
wszelka pomoc, która kumulatywnie spełnia następujące przesłanki:
• beneficjentem wsparcia jest przedsiębiorca
w rozumieniu funkcjonalnym;
• jest udzielona za pośrednictwem lub ze źródeł
państwowych w jakiejkolwiek formie;
• stanowi korzyść dla beneficjenta oraz jest
selektywna;
• zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji
poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorcom;
• wpływa na wymianę handlową pomiędzy
Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej.
Pomoc publiczna może być dopuszczalna bądź
niedopuszczalna. Dopuszczalna pomoc publiczna to

nr 2/2022 Biuletyn LPNT

24

z bieżącego roku i z dwóch poprzednich lat. W przypadku przekroczenia limitów pomocy przedsiębiorca
nie może otrzymać dofinansowania. Nie ma znaczenia forma pomocy, źródło jej pochodzenia ani cel, na
jaki została wykorzystana - do ogólnej puli wliczane
są wszystkie środki uzyskane przez danego przedsiębiorcę jako pomoc de minimis w badanym okresie.
Przedsiębiorców ubiegających się o pomoc de minimis obowiązują pewne ograniczenia. Otrzymanej dotacji nie można przeznaczyć na wydatki poniesione na
to samo przedsięwzięcie finansowane z innych źródeł,
na przykład z pomocy regionalnej. Pomoc de minimis może być udzielana jedynie w formach przejrzystych, czyli takich, w stosunku do których możliwe
jest wcześniejsze dokładne obliczenie ekwiwalentu
dotacji brutto bez konieczności przeprowadzania oceny ryzyka.
Zasada de minimis w odniesieniu do przedsiębiorstw zajmujących się produkcją pierwotną produktów rolnych oraz sektora rybołówstwa i akwakultury określona jest w rozporządzeniu Komisji (UE)
Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze
rybołówstwa i akwakultury. Natomiast zasady dopuszczalności pomocy de minimis w sektorze rolnym
określa rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art.
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze rolnym. Ponadto, pomoc de minimis nie może być
wydatkowana na zakup środków transportu wykorzystywanych do prowadzenia działalności w zakresie
transportu drogowego towarów.
Szczególne zasady mają zastosowanie do pomocy
de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi w ogólnym interesie gospodarczym.
Zostały one uregulowane w rozporządzeniu Komisji
(UE) Nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi
świadczone w ogólnym interesie gospodarczym. Po
spełnieniu wszystkich warunków określonych w tym
rozporządzeniu, przedsiębiorstwo wykonujące usługi
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świadczone w ogólnym interesie gospodarczym może
otrzymać pomoc de minimis w wysokości nieprzekraczającej 500 tys. euro w okresie 3 lat.

Na gruncie prawa polskiego zasady dotyczące pomocy publicznej reguluje ustawa
z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
a urzędem odpowiedzialnym za pomoc
publiczną i limity jest Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. Informacja
o uzyskanej przez przedsiębiorcę pomocy
publicznej jest ogólnie dostępna
w bazie www.sudop.uokik.gov.pl
W przypadku udzielenia przez podmiot pomocy
de minimis przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie
od realizatora projektu o udzieleniu takiej pomocy.
Zaświadczenie o otrzymanej przez przedsiębiorcę pomocy de minimis powinno być wydane beneficjentowi w dniu udzielenia pomocy na przykład w dniu
podpisania umowy, na podstawie której przedsiębiorca nabył prawo do pomocy lub wraz z decyzją organu udzielającego pomocy. Jeśli wszystkie niezbędne
dane, które musi zawierać zaświadczenie o pomocy de
minimis zostały uwzględnione w treści decyzji, wydawanie zaświadczenia jako dodatkowego dokumentu
nie jest potrzebne.

Źródła:
• Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej Europejskiej z dnia 25 marca
1957 r. (Dz.U. 2004 Nr 90, poz. 864[2])Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej·
• rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis.
• rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury
• rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze rolnym
• rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym.
• www.uokik.gov.pl, www.sudop.uokik.gov.pl
• Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia
30 kwietnia 2004 (Dz. U. 2021 poz. 743)
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Spice Gears Akademy
zajęcia z robotyki dla dzieci i młodzieży

Spice Gears Academy to zajęcia robotyki skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 4-16 lat,
podzielone są one na 3 grupy wiekowe: Discover, Challenge i Explore.
Nasza organizacja jest projektem osób związanych z drużyną FRC 5883 Spice Gears i ma na celu
rozpowszechnianie nauk ścisłych, w tym robotyki,
projektowania i programowania w naszym kraju.
Oferujemy wieloletni program kształcenia w formie
pracy projektowej oraz weryfikację postępów uczestników naszych zajęć. Zadaniem zajęć przez nas prowadzonych jest kształcenie dzieci i młodzieży pod
względem intelektualnym, przekazanie podstawowej
wiedzy z zakresu informatyki, robotyki i matematyki. Poprzez autorski program, wykorzystując zabawę
wspomagamy uczestników biorących udział w programie w rozwijaniu się w dziedzinie nauk ścisłych.
Oprócz tego uczestnictwo w naszych zajęciach wpływa na rozwój emocjonalny, uczy pracy w zespole,
wspomaga kreatywne myślenie i nieszablonowe rozwiązania.
Spice Gears Academy oferuje wieloletni program
edukacji w formie pracy projektowej i weryfikację postępów w emocjonujących ekspozycjach i turniejach,
podczas których drużyny prezentują swoje dokonania
oraz współzawodniczą ze sobą pod okiem wyspecjalizowanej kadry sędziowskiej. Naszym celem jest także
zbudowanie i rozwijanie społeczności młodych robotyków, tworząc dla nich środowisko wsparcia, pozytywnej konkurencji i przyjaźni.
Stawiamy na indywidualne podejście do każdego
uczestnika, a Instruktorzy i Edukatorzy nieustannie
dopasowują nasz program do poziomu uczestników.
Wszystkie grupy tworzą różnego rodzaju projekty,
które poziomem trudności są dostosowane do danej
kategorii wiekowej.
Nasze zajęcia odbywają się na terenie dziesię-

sgacademy.pl

ciu województw, a ich uczestnicy mogą brać udział
w obozach, półkoloniach, warsztatach czy turniejach,
w trakcie których mogą weryfikować swoje umiejętności na tle innych grup i drużyn oraz nawiązywać
nowe przyjaźnie z rówieśnikami o takich samych zainteresowaniach. Zajęcia stacjonarne wchodzą w cykl
zajęć całorocznych, grupy przygotowują się do turniejów FIRST® lub Mistrzostw Polski SGA. Różnorodność zadań i umiejętności sprawia, że każdy uczestnik
może sprawdzić się w wybranej dziedzinie i odnaleźć
swoją pasję, łącząc naukę z zabawą.

/SpiceGearsAcademy

/spice_gears_adacemy

/channel/UCWB4HUgNHyep4qmHa-n1abw
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LPNT dla Ukrainy

Od początku wojny w Ukrainie bardzo mocno
angażujemy się w pomoc uchodźcom oraz osobom,
które z wielu przyczyn pozostały w kraju jak również
żołnierzom walczącym na froncie. Przez cały ten czas

nasze zaangażowanie przybierało różne formy: strefa
start-up pełniła funkcje magazynu Caritas, gdzie razem z wolontariuszami posortowaliśmy zgromadzone produkty, które następnie zostały przewiezione do
Ukrainy. Przygotowywaliśmy także paczki z żywno-

ścią i zabawkami dla dzieci, które przyjeżdżały do Lublina lub przesiadały się na lokalnym dworcu i udawały się w innych kierunkach. Zdajemy sobie sprawę,
że mimo upływu czasu wciąż bardzo potrzebne jest

wsparcie, dlatego przypominamy, że nasza zbiórka
żywności długoterminowej trwa. Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim ludziom dobrego
serca, którzy razem z nami zaangażowali się w pomoc
Ukrainie, bo to właśnie dzięki wspólnej, zespołowej
pracy udało nam się zdziałać tak wiele dobrego.

