WSTĘP
Magdalena Stachyra
Przemyślany biznesplan, charyzmatyczny lider, znajomość branży a nawet niezawodna intuicja to
tylko niektóre wyznaczniki prężnie działającej firmy. Duży wpływ na sukces biznesu mają kompetentni pracownicy. Rob Helle – Prezes i założyciel Objectivity, brytyjskiej firmy informatycznej, która tylko
we Wrocławiu zatrudnia ponad 500 osób, pytany jak skutecznie rozwijać firmę, odpowiada, że należy
przede wszystkim pamiętać o własnym samodoskonaleniu. Tłumaczy, że służy do tego wiele narzędzi:
zatrudnianie mądrzejszych od siebie, wykorzystywanie informacji zwrotnych od współpracowników,
klientów i dostawców, wyciąganie wniosków z popełnionych błędów i dzielenie się doświadczeniami,
ale przede wszystkim systematyczne podnoszenie kompetencji własnych i pracowników.
Czy szkolenia dla pracowników mają tak istotny wpływ na rozwój firmy i biznesowy sukces? Dynamiczny rozwój modeli pracy zdalnej wymaga automatyzacji, zwłaszcza w kontaktach z klientami. Tu
z pomocą przychodzą rozwiązania digitalizowania wszelkich informacji i dokumentów, a także rozwój kompetencji związanych z bezpieczeństwem. Zapewnienie bezpieczeństwa danych, aplikacji i sieci
w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej i świadczenia usług na odległość, a przede wszystkim nieprzerwanego działania samej organizacji, stanowią obecnie najważniejsze wyzwanie dla prawidłowego funkcjonowania firmy, również od strony prawnej. Dlatego warto zadbać w obszarze kompetencji
pracowników o odpowiednie szkolenia, które pozwolą zlikwidować luki w tym zakresie. Polscy pracownicy są chętni do nauki, a nawet zmiany branży, o tym jaki panuje boom na wiedzę i rozwój kompetencji
IT świadczą dane z Microsoft. Od momentu ogłoszenia wielkiej inwestycji w Polską Dolinę Cyfrową (ok. 2
lata temu), amerykański gigant cyfrowy przeszkolił ponad 200 tysięcy polskich specjalistów IT. To ponad
4 razy więcej niż początkowo zakładano. Największą popularnością w Polsce cieszą się kursy z zakresu
Security and Compliance - liczba ich uczestników w ciągu ostatniego roku potroiła się (wzrost o 205%).
Niedobory kadrowe w branży IT sprawiają, że w rekrutacjach firmy coraz częściej muszą uwzględniać kandydatów wchodzących dopiero na rynek pracy, a także osoby, które planują przebranżowienie.
W światowych korporacjach otwierających swoje filie w Polsce znajdzie się też miejsce dla osób początkujących, ale chętnych do ciągłego podnoszenia kompetencji. Czasy, w których firmy poszukiwały
magistra inżyniera minęły bezpowrotnie, dzisiaj poszukiwani są zmotywowani, kreatywni pracownicy
potrafiący wykorzystać wiedzę w codziennej pracy. Pracownicy często w umowach o pracę mają zawartą
minimalną liczbę godzin, którą muszą przeznaczyć na szkolenia. Inwestycja w szkolenia dla pracownika
to realna szansa na podniesienie kompetencji i rozwijanie umiejętności, a w konsekwencji - wymierne
korzyści dla firmy.
Z przyjemnością oddajemy Państwu najnowszy numer Biuletynu LPNT, którego motywem przewodnim są słowa Benjamina Franklina „Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski”.
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Kolejna edycja projektów dla przedsiębiorców
- 100 nowych firm na Lubelszczyźnie
Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości
– dotacje w skutecznym biznesie
ACTION PLAN dla LPNT - przejście do II fazy projektu START EASY

Lubelscy Przedsiębiorcy Jutra

Usługi proinnowacyjne dla firm - oferta LPNT S.A.

Międzynarodowy potencjał na rzecz większej dynamiki gospodarczej regionu - „Connect Poland Prize”
Zagraniczny potencjał na polskim rynku
-prezentacja firm powstałych w CPP
Wsparcie pomostowe - wsparcie na starcie

Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych
- praktyczne zasady realizacji
Społecznie odpowiedzialny biznes - Jak wpływa na edukację?

Inkubator Technologiczny LPNT - miejsce Twojego startupu

Skrót wydarzeń LPNT

Vitagenum - Sukces zapisany w genach

LPNT dla Ukrainy

Kolejna edycja projektów dla przedsiębiorców
- 100 nowych firm na Lubelszczyźnie
Marta Tobota
Etap rekrutacji do projektu kojarzy się najczęściej z długim procesem zmagania się
z kwestiami formalnymi, licznymi wizytami w urzędach i wypełnianiem stosów dokumentów. I choć jest w tym wiele prawdy, dla zespołu realizującego projekt, jest to również idealny czas do zapoznania się z kandydatami, w tym przyszłymi jego uczestnikami.

Wprawdzie zainteresowanie tegorocznymi planami Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego
w zakresie Działania 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości
pojawiło się jeszcze w roku 2021, pierwszym impulsem do kontaktu dla potencjalnych kandydatów były
publikacje ogłoszeń rekrutacyjnych na stronie internetowej oraz profilach LPNT w mediach społecznościowych. Informacje o naborze do projektu Lubelski
Park Przedsiębiorczości ukazały się w połowie lutego, natomiast rekrutacja do projektu Lubelski Park
Nowych Przedsiębiorców została ogłoszona 21 marca
2022 r. Wtedy też odebraliśmy dziesiątki telefonów
od osób planujących otworzyć swą działalność gospodarczą, na tamten moment jeszcze dla nas anonimowych. Naszą inicjatywą były spotkania informacyjne organizowane zarówno w siedzibie LPNT, jak
i w placówkach goszczących nas poza Lublinem, m.in.
w Łęcznej, w Kraśniku czy w Białej Podlaskiej. W ich
trakcie staraliśmy się przede wszystkim udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania i rozwiać wszelkie powstałe wątpliwości. Musimy też przyznać, że niektóre
kwestie podnoszone podczas tych rozmów były dla
nas wyzwaniem i w celu udzielenia satysfakcjonującej
odpowiedzi musieliśmy przeprowadzić głębsze poszukiwania i dłuższe dyskusje wewnątrz zespołu.

Tak dobrnęliśmy do niezwykle istotnego dnia
otwarcia rekrutacji, czyli przyjmowania kompletu
dokumentów zgłoszeniowych. Doskonałą okazją do
zamienienia paru słów z kandydatami był okres uzupełnień formalnych. Bogatsi o wiedzę zaczerpniętą
z formularzy rekrutacyjnych, mogliśmy dowiedzieć
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się więcej na temat motywacji i okoliczności towarzyszących zgłoszeniom poszczególnych osób. Okazało się, że powodów przystąpienia do projektu jest
wiele, a każdy niesie za sobą inną historię. Niektórzy od lat pracują w określonej branży, lecz uznali, że
nadszedł właściwy moment, aby postawić na własną
działalność i tym samym się uniezależnić. Inni z kolei
wracają do przetartych już ścieżek, które lata temu
z różnych przyczyn zmuszeni byli przerwać. Dla części kandydatów działalność gospodarcza jawi się jako
szansa na stabilizację i aktywizację na rynku pracy,
wreszcie są też tacy, którzy z powodzeniem realizują
się zawodowo, lecz pragną sprawdzić się w pracy w
zupełnie nowym sektorze, związanym z ich pasją lub
marzeniami.

Z pewnością bardziej szczegółowo sytuację swą
kandydaci opisywali podczas spotkań z doradcą zawodowym w ramach kolejnego etapu projektowej
rekrutacji. Zakwalifikowani zostali do niego wszyscy, którzy otrzymali ocenę pozytywną od ekspertów
oceniających wartość merytoryczną zgłoszeń. To doradcy zawodowi badali predyspozycje i doświadczenie
kandydatów pod kątem planowanej działalności. Ich
opinia to jednocześnie ostatni element składający się
na ogólną ocenę kandydata. Po rozmowie z doradcą
zawodowym pozostało tylko oczekiwanie na ogłoszenie listy rankingowej.
Na skrzynki mailowe łącznie 110 kandydatów
wpłynęło zaproszenie do udziału w pierwszej ścieżce
wsparcia, czyli w szkoleniu grupowym ABC Przedsię-
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biorczości. Ze względu na zróżnicowany stopień wiedzy z zakresu przedsiębiorczości wynikający głównie
z dotychczasowych doświadczeń, uczestnicy dołączali
do grup na poziomie podstawowym lub średniozaawansowanym. Spotkania grupowe, oprócz oczywistego celu, jakim było przekazanie uczestnikom niezbędnych informacji, były też polem do zapoznania
się z pomysłami innych i wymiany koncepcji, planów,
a także kontaktów. Wszyscy otrzymali do dyspozycji
godziny szkolenia indywidualnego, podczas którego,
pod okiem doradcy, opracowywali materiał do finalnej wersji biznesplanu.

Przygotowanie biznesplanu to kluczowy moment
w drodze do założenia działalności w ramach projektu. Nie tylko decyduje on o tym, czy uczestnik znajdzie się wśród osób objętych wsparciem finansowym,
ale też definiuje pierwsze miesiące działalności. Dla
osób, które po raz pierwszy stanęły przed koniecznością jego napisania, był on z pewnością nie lada
wyzwaniem, a otrzymanie dotacji tym większą satysfakcją.

Z końcem sierpnia tego roku, grono
przedsiębiorców w województwie
lubelskim powiększyło się o sto nowych
osób - uczestników wyłonionych z projektów Lubelski Park Przedsiębiorczości
(45 osób) oraz Lubelski Park Nowych
Przedsiębiorców (55 osób). Zgodnie
z założeniami projektów, większość z nich
(54 osoby) stanowią kobiety.
Najwięcej pań postawiło na nowe firmy w branży
kosmetycznej, fryzjerskiej i modowej. Choć wydawać
się może, że w tym sektorze przedsiębiorstw nie brakuje, zapotrzebowanie na tego typu usługi nie maleje. Wśród panów, wiodącym kierunkiem są usługi
remontowo-budowlane, wykończeniowe i motoryzacyjne, co również wpisuje się w ogólny trend. Ostatnie
lata to znaczny rozwój gałęzi fotowoltaicznej i informatycznej, co również widoczne jest w profilu kilku nowopowstałych przedsiębiorstw. Z pomocą firm
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uczestników naszych projektów klienci będą mogli
naprawić rower, odnowić zniszczone meble czy urządzić profesjonalną sesję zdjęciową. Nowej konkurencji mogą się spodziewać firmy posiadające w swej
ofercie doradztwo prawne lub rachunkowe. Nie brakuje też mniej oczywistych zawodów, takich jak optyk
lub konserwator dzieł sztuki. Planując zakres swych
usług przyszli przedsiębiorcy starali się wyjść naprzeciw aktualnym realiom, dlatego wiele firm opiera swą
pracę na usługach mobilnych lub przewiduje taką formę realizacji obok tej tradycyjnej.

Prowadzenie własnej firmy wiąże się
z niemałą odpowiedzialnością, co w połączeniu z koniecznością sprostania warunkom projektowym może budzić obawy
i generować coraz to nowe kwestie wymagające wyjaśnień.
Aby ułatwić start w często całkowicie nowej rzeczywistości, zespół LPNT na początku września zaprosił uczestników projektów LPP i LPNP na spotkanie
szkoleniowe. Słuchacze otrzymali instrukcje i wskazówki, jak rozliczać comiesięczne wydatki ze wsparcia pomostowego oraz jednorazowej dotacji, a kolejne
sugestie zostaną przekazane razem z rozliczeniem
pierwszych złożonych dokumentów. Teraz wszystko
jest w rękach naszych uczestników, którym życzymy
powodzenia, sukcesów, rzeszy zadowolonych klientów i szybkiego rozkwitu założonych działalności.
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Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości
- dotacje w skutecznym biznesie
Dominika Demczuk
Projekt Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości powoli dobiega końca, ale powstałe firmy
z powodzeniem realizują się w biznesie wspierając regionalny rynek przedsiębiorczości. Dla każdego z uczestników dotacja i wsparcie pomostowe, otrzymywane przez ostatni rok były zdecydowanie niezbędnym elementem rozwoju, dla niektórych okazją do spełnienia marzeń czy możliwości realizowania swoich pasji w codziennej pracy. O doświadczeniach wynikających z procesu
aplikowania, szkoleń, wsparcia merytorycznego w realizacji, otrzymanego ze strony zespołu projektowego LPNT, opowiedzieli Nasi uczestnicy, dla których udział w projekcie okazał się skuteczną
formą wsparcia w prowadzeniu z sukcesem działalności gospodarczej.
W KWIECIE UPLECIE BOŻENA MŁYNARCZYK

Oferta mojej firmy polega przede wszystkim na
oprawie florystycznej uroczystości ślubnych, komunijnych i okolicznościowych. Staram się aby dekoracje, które tworzę były oryginalne i za każdym razem
inne. Wszystkie Pary Młode mają swoje własne wyobrażenie o tym jak powinien wyglądać ich najważniejszy dzień w życiu, dlatego w każde przygotowanie
wkładam całe serce i wykorzystuje swoje umiejętności
do prac manualnych.
Skupiam się na kompleksowej obsłudze klienta,
począwszy od dekoracji w miejscu zamieszkania przy-
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szłych małżonków, samochodu, kościoła, sali weselnej
skończywszy na placu wkoło miejsca uroczystości, tak
aby wszystko stanowiło jedną, spójną całość. Aby zachęcić Młode Pary do wyboru mojej firmy tworzę dla
klienta indywidualne scenariusze przedstawiające trzy
opcje do wyboru progu cenowego. Nieustannie dążę
do tego, aby moja firma była konkurencyjna na rynku, dlatego chcę dotrzeć do bardziej wymagających
klientów i stworzyć im wirtualną rzeczywistość tego
najważniejszego dnia przy użyciu okularów VR. Za
pomocą tego przedstawiam projekty swoich aranżacji
osobom, które już na wczesnym etapie chcą zwizuali-
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zować swoje marzenia.
Sedno mojej działalności, to głównie branża
ślubna i wszystko co w niej się zawiera jeżeli chodzi
o estetykę. Jednak miedzy ślubami tworzę kompozycje funeralne, świąteczne. Często mam zamówienia
indywidualne na różne okoliczności.
Pozyskane wsparcie w ramach uzyskanej dotacji
przy udziale Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, pomogło mi „wyruszyć w podróż” przedsiębiorczości, zmaterializować niezbędne narzędzia
i akcesoria do tworzenia tego, w czym najbardziej
się odnajduje, spełniam i realizuję. To szansa, której
dotychczas nie mogłam „złapać”, bo czas był zawsze
nieodpowiedni, zawsze coś było ważniejsze i priorytety były inne. Zaczynałam w trakcie pandemii, gdzie
branża weselna była zawieszona w próżni i sama na
pewno bym nie podjęła tego ryzyka, aby zaryzykować
własne oszczędności w takim wymiarze. Uważam, że
wsparcie z projektu LPNT, własne oszczędności oraz
odblokowanie branży ślubnej po pandemii, pozwoliło
mi na pewne wystartowanie do walki o klienta. Postawiłam na świeżość, nowe pomysły w realizacjach
oraz promocję.
SMART ECO BUD Andrzej Gałczyński
Pomysł na własną działalność gospodarczą, który
realizowałem przy wsparciu w ramach projektu „Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości” wdrażanego przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny,
dotyczył świadczenia kompleksowych usług remontowo-budowlanych, w tym termomodernizacyjnych.

rej dokonałem zakupu 12 maszyn i urządzeń, w tym
samochodowej przyczepki towarowej w celu wykorzystania do świadczenia usług remontowo-budowlanych. Były to jedne z najlepszych urządzeń dostępnych w tym czasie na rynku.
Główny przedmiot mojej działalności to wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (kod PKD 43.39.Z). Działalność prowadzę na terenie Lublina i okolic. Moimi klientami są właściciele
mieszkań, domków jednorodzinnych i letniskowych,
dla których realizuję prace remontowe lub wykończeniowe. Realizowane przeze mnie prace obejmują pełny zakres usług remontowo-budowlanych oraz
elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych.
Usługi wykonuję osobiście, dzięki czemu jestem
w stanie zapewnić ich wysoką jakość. Współpracuję
także z osobami o wysokich kwalifikacjach i z dużym
doświadczeniem w branży remontowo-budowlanej.
W ramach mojego pomysłu na biznes było świadczenie kompleksowej oferty usług remontowo-budowlanych, które zwykle świadczy dla jednego klienta
kilku wykonawców. Ja posiadam umiejętności w różnych zakresach prac remontowo-budowlanych, które wykorzystuję i dzięki temu zapewniam sobie stałe
dochody pracując na własny rachunek.
Barierą dla mnie był brak środków na jednorazowy zakup specjalistycznego sprzętu, który był niezbędny do świadczenia przeze mnie wysokiej jakości
usług, a także środka transportu w postaci przyczepki do przewożenia materiałów budowlanych. Dzięki
udziałowi w projekcie udało mi się pokonać tą barierę.
Obecnie dysponuję profesjonalnym sprzętem, dzięki
któremu przyspieszyłem tempo realizacji prac i podniosłem ich jakość.
W czasie pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej udało mi się pozyskać wielu klientów, dla których realizowałem usługi wykorzystując
zakupiony w ramach projektu sprzęt. Dzięki temu
zdobyłem nowe doświadczenia i rozwinąłem swoje umiejętności. W mojej ocenie udział w projekcie
umożliwił mi zapewnienie stabilnego źródła dochodu. Uważam udział w takim projekcie za skuteczną
formę wsparcia w początkowym okresie prowadzenia
działalności gospodarczej.
Katarzyna Pietrzak

W ciągu 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej korzystałem ze wsparcia finansowego
pomostowego, które pokrywało wydatki mojej firmy
w kwotach netto, takie jak: moje składki ZUS oraz
składki pracownika, koszty utrzymania samochodu
wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej, koszty wynajęcia urządzeń do realizacji
prac, czy też napraw maszyn i urządzeń, które były
moją własnością. W ramach programu otrzymałem
także dotację w wysokości 27 000 zł, w ramach któ-
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Nowe. Zmiana. To pierwsze słowa, które przychodzą mi na myśl wspominając
moment decyzji o przystąpieniu do konkursu o dotację. I nie mam tu na myśli wyłącznie nowych sprzętów, które
dzięki otrzymanym środkom udało
się kupić i stanowią dziś niezbędne oraz niezwykle
pomocne narzędzia do prowadzenia mojej działalności. To przede wszystkim nowe doświadczenia,
możliwości, wiedza, umiejętności i relacje, które zyskałam, a wszystko razem stanowi milową zmianę
w jakości pracy i życia.
Dzięki wsparciu ze środków UE, udało mi się
otworzyć biuro Pośrednictwa Finansowego, a otrzymana dotacja pozwoliła mi na jego kompletne wyposażenie w niezbędne narzędzia, meble i materiały
oraz umożliwiła zakup wymarzonego auta.
Pierwsze spojrzenie na ilość dokumentacji, z któ-
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rą należało się zapoznać przed przystąpieniem do
projektu, a w następnym kroku przygotować ją do
złożenia, przeraziło….
Jednak możliwość kontaktu z pracownikami LPNT, którzy odbierając telefony, odpisując na
dziesiątki maili, cierpliwie tłumacząc i rozwiewając
wszystkie wątpliwości sprawiło, że na przygotowanie
projektu przestałam patrzeć jak na problem, a w la-

charakteru. Jakie były korzyści z konkretnej pracy nad
projektem:
Przygotowanie projektu, a w szczególności napisanie biznes planu, pozwoliło uporządkować planowane dotychczas wyłącznie w głowie założenia,
określić poszczególne etapy i wskaźniki niezbędne
do zbudowania firmy od podstaw, które finalnie doprowadziły do nazwania wprost celu, który chciałam
uzyskać dzięki otrzymanemu wsparciu.
Faktyczna realizacja, tj. zakupy, to w mojej ocenie
najprzyjemniejszy etap całego projektu, po którym
w sposób namacalny doświadczamy wsparcie, jakie
dają środki unijne. Zakupiłam komputery, urządzenie
wielofunkcyjne, niszczarkę, piękne meble i akcesoria
biurowe. Jednak największym finansowym wsparciem
dotacji, był dla mnie wkład do zakupu samochodu.
Etap rozliczania projektu, to już tylko wartość dodana, głównie w zakresie ogromu wiedzy nabytej nt.
środków unijnych. Na tym etapie również nieocenione okazało się wsparcie pracowników LPWP, którzy
wręcz „za rękę” przeprowadzili mnie przez gąszcz
tabelek i pomogli dotrzeć do zamknięcia otrzymanej
dotacji.
Z perspektywy roku, wiem, że dzięki otrzymanej dotacji dostałam możliwości dzięki którym jestem bogatsza o doświadczenie, którego nigdy nie
zapomnę, a nowe które zyskałam dzięki środkom UE
w postaci materialnej oraz niematerialnej, stanowi
zmianę na całe życie.
Polecam każdemu!
Sauny ogrodowe – Marcin Duda

biryncie dokumentów zobaczyłam ogromną szansę na
rozwój i potraktowałam to jak zadanie do wykonania.
Dziś wiem, że była to bardzo słuszna decyzja, tym
bardziej że konieczność przygotowania dokumentacji do projektu, pozwala przenieść biznes planowany
w głowie na papier, dzięki czemu nabiera on realnego

Moja firma to jednoosobowa działalność gospodarcza zajmująca się produkcją saun zewnętrznych.
Sauny ogrodowe to rewelacyjne rozwiązanie dla tych,

którzy pragną doświadczyć jedynego w swoim rodzaju odpoczynku na łonie natury. Zmieniająca się wraz
z porami roku roślinność gwarantuje niepowtarzalne doznania podczas saunowej kąpieli. Produkowa-
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ne sauny to całoroczne domki saunowe, odporne na
warunki pogodowe, takie jak deszcz, śnieg, czy wiatr.
Sauna może zostać wyposażona, zgodnie z preferencjami Klientów w piec opalany drewnem lub piec
elektryczny. Korzystam z surowców najwyższej jakości, dzięki czemu mój produkt nigdy nie zawiedzie
moich Klientów. Podczas etapu produkcji minimali-

zuję zużycie zasobów, ponieważ wiem jak istotne jest
dbanie o środowisko i życie w zgodzie z naturą. Dbam
o to, by oferowane konstrukcje były wytrzymałe
i funkcjonalne. Niezależnie od budżetu jakim dysponuje Klient, jestem w stanie spełnić marzenia moich
odbiorców o wyjątkowej przestrzeni relaksacyjnej,
z której korzystać będzie można zarówno samodzielnie jak i w gronie rodziny lub znajomych. Produkowane przez mnie sauny gwarantują nie tylko wypoczynek
na najwyższym poziomie, ale i korzystnie wpływają
na stan zdrowia ich użytkowników. Wykorzystanie
przyznanych środków finansowych w postaci wsparcia finansowego umożliwiło mi uruchomienie firmy
w planowanym zakresie wyposażanie mojej pracowni,
poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego.
Otrzymane wsparcie pomostowe pozwoliło mi pokryć niezbędne wydatki związane z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej. Fundusze europejskie pomogły mi osiągnąć przychody zapewniające,
nie tylko pokrycie ponoszonych kosztów ale osiąganie
zysków pozwalających na zaspokojenie bieżących potrzeb oraz rozwój mojej firmy.

9
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ACTION PLAN dla LPNT
- przejście do II fazy projektu START EASY
Milena Wróblewska
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny od 3 lat realizuje europejski projekt pn. START EASY
„Smart tools for quick and easy business start-up in Europe: the once-only challenge” (Inteligentne narzędzia do szybkiego i łatwego zakładania firm w Europie: zasada jednorazowości)
w ramach programu INTERREG EUROPE. Projekt ten jest inicjatywą promowaną przez Rząd Katalonii wspólnie z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi oraz interesariuszami z całej
Europy (Belgia, Hiszpania, Włochy, Litwa, Łotwa i Polska). Poprzez międzyregionalny proces
uczenia się i zaangażowanie podmiotów z ekosystemu rozwoju start-upów i Instytucji Otoczenia
Biznesu dąży on do stworzenia najlepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.
Projekt START EASY realizowany jest w dwóch
fazach. Pierwsza skupiła się na wymianie i integracji dobrych praktyk europejskich poprzez organizację wizyt studyjnych i wydarzeń upowszechniających,
a także na opracowaniu wspólnych strategii w postaci
Planów Działań (Action Plan) poprzez
serię warsztatów i innych praktycznych spotkań z udziałem grup interesariuszy. Druga faza projektu, na
podstawie zebranych doświadczeń,
najlepszych praktyk i wyciągniętych
wniosków obejmie realizację opracowanych wcześniej planów działań.
Po trzyletniej międzynarodowej
współpracy przyszedł czas podsumowania i zaprezentowania kluczowych
rezultatów pierwszego etapu projektu
– Planów Działań. 14 lipca br. odbyła
się konferencja online - ostatnie międzynarodowe wydarzenie partnerstwa
projektu START EASY w ramach fazy
przygotowawczej. Podczas konferencji
zaprezentowane zostały wypracowane Plany Działań partnerów projektu,
czyli lokalnej, regionalnej i krajowej administracji publicznej, a także agencji rozwoju i ośrodków innowacji
z 6 krajów europejskich.
Co więcej, 26 lipca 2022 r. w Lubelskim Parku
Naukowo-Technologicznym S.A. odbyło się regionalne spotkanie podsumowujące pierwszy etap projektu
START EASY pt. „Dostępne i kompleksowe usługi w
ekosystemie wsparcia biznesu”. Celem spotkania była
konkluzja współpracy z zaangażowanymi interesariuszami, a w szczególności przedstawienie kluczowym
podmiotom regionu w ekosystemie wsparcia biznesu
i ich przedstawicielom rezultat wspólnych prac - Regionalnego Planu Działań. Prezes Lubelskiego Parku
Naukowo – Technologicznego – Pani Magdalena Stachyra podpisała Action Plan dla województwa lubelskiego oraz ogłosiła rozpoczęcie drugiej fazy projektu.
Ponadto wydarzenie było okazją do spotkania
z przedstawicielami z różnych środowisk ekosystemowych – podmiotów świadczących i wspierających
usługi dla biznesu oraz zapoznania się z praktycznymi
aspektami cyfryzacji i rozwoju kompleksowych usług
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dla MŚP. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały
osiągnięcia projektu, regionalne usługi zapewniające
dostęp do instrumentów finansowych, oraz cyfryzacja usług administracji publicznej dla przedsiębiorców. Powyższą tematykę poruszyli gościnnie: Pani

Karolina Ivaldi, Zastępca Dyrektora Centrum Obsługi
Inwestora i Eksportera z Agencji Rozwoju Mazowsza
S.A.; Pani Kalina Stachel-Gonciarz, Dyrektor Contact
Center, InteliWISE S.A.; Pani Ewa Karczmarczuk, Dyrektor ds. sprzedaży, InteliWISE S.A. oraz Pan Rafał
Langiewicz, Prezes Zarządu Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.
Doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu
START EASY pomogły w kształtowaniu nowych działań, które będą wdrażane w najbliższych miesiącach
w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym.
Planowane działania dla Lubelszczyzny będą skupiały
się na wprowadzeniu kompleksowych usług skierowanych do przedsiębiorców i startupów (rozwiązania typu OSS), ułatwiających założenie i prowadzenie
działalności gospodarczej oraz na rozwoju wykwalifikowanych, młodych pracowników i przedsiębiorców
w odniesieniu do regionalnych specjalizacji na rzecz
innowacji.
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Lubelscy Przedsiębiorcy Jutra

Andrii Myrovych
W naszym Parku rozwijamy ducha lubelskiej przedsiębiorczości na różne sposoby. Między innymi
poprzez edukację dzieci i młodzieży. Inspiracją dla tych działań stały się szczególnie zagraniczne
dobre praktyki „Start Academy” z belgijskiego regionu Flandrii Wschodniej oraz te pochodzące
z rodzimej Częstochowy w ramach projektu „Młodzi-Kreatywni”. Kierunek na rozwój młodych
pokoleń w ścianach Parku to również efekt szeregu kreatywnych spotkań z organizacjami przyjaznymi młodzieży, działającymi na Lubelszczyźnie czy w innych zakątkach Europy. Na przestrzeni
2019-2022 roku wymienialiśmy się doświadczeniami, dyskutowaliśmy i planowaliśmy – dzięki
czemu powstaje pilotażowy program młodzieżowej przedsiębiorczości w ramach projektu START
EASY (Interreg Europe).
Przedsiębiorczość nie ma granic…
Ale ma ograniczenia. I wiele z nich tkwi jeszcze
na wczesnych etapach naszego rozwoju. Trafnie udowadniają to spostrzeżenia Komisji Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Jeśli 40% młodych osób w wieku 15-24 lat deklaruje gotowość do samozatrudnienia za 5 lat, to tylko
niecałe 7% rzeczywiście na to się później decyduje.
Dużo? Popatrzmy na to graficznie. 		

Co więcej, rozpoczęcie działalności gospodarczej,
prowadzenie firmy czy rozwój własnego startupu
z przełomową innowacją to nie wszystko. Bo nie każdemu udaje się to mądrze utrzymać (choć kto z nas
w życiu nie poniósł porażki?). Weźmy na przykład
ostatnią grupę – startupy, które coraz częściej wpisują się w wybór ścieżki zawodowej przez pokolenie
współczesnej młodzieży. Najistotniejszy czynnik nie-
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powodzenia takich organizacji to zespół zarządzający,
czyli trudności powstające w ludzkim obszarze prowadzenia biznesu. Potęgują one inne szanse czy ryzyka związane z uwarunkowaniami na rynku, modelem
biznesowym i tak dalej.
Warsztaty i konkursy dla uczniów z lubelskiego
Rozeznanie skali wyzwań skłoniło nasz zespół
do opracowania programu, który efektywnie budo-

wałby potencjał młodych w województwie lubelskim.
Do pilotażu zapraszamy uczniów w wieku 14-19 lat
z powiatu łęczyńskiego, krasnostawskiego i janowskiego. Wśród zaplanowanych aktywności znajdą się
warsztaty o budowaniu zespołu i rolach w biznesie.
Uczestnicy dowiedzą się także o modelach biznesowych, technikach promocji, podstawach finansowych
czy prezentacji własnego pomysłu na biznes. Mło-
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dzież będzie miała szanse na stworzenie planu biznesowego, poznanie zasad zdobywania środków na
rozwój firmy i budowania własnej ścieżki zawodowej. Szczególnym uzupełnieniem do warsztatów będą
spotkania z przedstawicielami nauki, administracji
i samymi przedsiębiorcami. Udowodnią oni, że nauka
oraz ambitni, zdeterminowani i nie bojący się ryzykować przedsiębiorcy to przyszłość naszego regionu.
Zwieńczeniem pracy warsztatowej i indywidualnej
zespołów będą konkursy i nagrody za najlepsze pomysły i opracowane plany biznesowe. Innymi słowy,
pozwoli to młodzieży:
• sprawdzić się w zespole, a być może znaleźć
co-foundera(kę)
• wziąć udział w bootcamp’ie – praktycznej serii warsztatów i spotkań z przedsiębiorczości
• zweryfikować pomysł biznesowy
• poznać sztukę pitchingu i marketingu
• zainspirować się od doświadczonych przedsiębiorców i innowatorów
• zdobyć umiejętności, które wzmocnią ich CV
• dostać szansę na wygranie konkursów i zaprezentowanie się przed doświadczonymi jurorami
• poznać nowe technologie i ich zastosowanie
w praktyce

i obniżają awersję wynikającą z subiektywnych barier
w kontekście ryzyka niepowodzenia
• budują mentalność osoby kreatywnej, odpornej na stres (i kryzysy gospodarcze), nastawionej na
rozwiązywanie złożonych problemów, czy ogólnie
otwartej na zdobycie nowego doświadczenia.

LUBELSCY
PRZEDSIĘBIORCY
JUTRA

NA ZWYCIĘZCÓW
CZEKAJĄ
ATRAKCYJNE
NAGRODY

PROGRAM MŁODZIEŻOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

DLA UCZNIÓW W WIEKU 14-19 LAT

Jeśli przedsiębiorczość rozwiązaniem, to jakie z tego
korzyści?
Uczenie młodzieży jak radzić sobie w biznesie to
nauka radzenia sobie z wyzwaniami. Podczas gdy nie
każda młoda osoba musi budować karierę biznesową,
umiejętności zdobywane w tej dziedzinie – z pozycji
przyszłych przedsiębiorców czy pracowników – mają
uniwersalne przełożenie:
• wspomagają w wejściu na rynek pracy
• przyczyniają się do wzrostu poziomu zatrudnienia
• rozwijają sieci kontaktów osobistych
• bazują na podejmowaniu przemyślanego ryzyka
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WYBRANE SZKOŁY ŚREDNIE Z POWIATU JANOWSKIEGO,
KRASNOSTAWSKIEGO I ŁĘCZYŃSKIEGO
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROGRAMU ZNAJDZIESZ NA
STRONIE WWW.LPNT.PL

Z kolei dla szkół, nauczycieli i rodziców taki program umożliwi wzbogacenie edukacji o pozaformalne
rozwiązania. Będzie to okazja do skorzystania z nowych zasobów w ramach wsparcia procesu nauczania,
społecznej aktywizacji uczniów i pomocy im w zdobyciu cennego doświadczenia oraz kreatywnym rozwoju
indywidualnych pasji.
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Usługi proinnowacyjne dla firm
- oferta LPNT S. A.
Joanna Majewska
Usługi proinnowacyjne, inaczej nazwane jako prorozwojowe to szeroko rozumiane wsparcie dla
przedsiębiorstw w zakresie diagnozy, analizy i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Innowacją dla każdego przedsięwzięcia będzie stworzenie takiego produktu, który
powstanie z wykorzystaniem zasobów własnych i otoczenia oraz będzie prowadził do rozwoju,
a co za tym idzie generacji zysków.
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
świadczy wskazane usługi poprzez doradztwo i szkolenia w obszarach związanych z audytem technologicznym, wdrażaniem nowych produktów i usług, pozyskiwaniem źródeł finansowania oraz zarządzaniem
własnością intelektualną. Jako akredytowany Ośrodek
Innowacji czujemy się w obowiązku pomagać przedsiębiorcom wdrażać rozwiązania ekologiczne, zgodne
ze zrównoważonym rozwojem. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. jest jednocześnie Instytucją
Otoczenia Biznesu, która promuje wprowadzanie projektów w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
Jakie są korzyści proinnowacyjnych usług rozwojowych?
Środowisko i otoczenie, w którym funkcjonują
przedsiębiorcy ulega nieustannym zmianom. Obecnie
przedsiębiorcy stoją przed wieloma wyzwaniami, które dostarcza im sytuacja geopolityczna, panujące warunki gospodarcze, zmiany w obowiązujących przepisach prawa. Wszystkie trudności, czy zagrożenia
generują również nowe szanse dla przedsięwzięcia.

potrzebowanie wprowadzania zmian w przedsiębiorstwach.
Każda prorozwojowa usługa jest „szyta na miarę”, czyli jest dopasowana do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Dzięki skorzystaniu z naszych
usług, firmy wychodzą naprzeciw zmianom w otoczeniu oraz uwzględniają potrzeby klientów, a także
podnoszą swój prestiż. Wprowadzanie innowacyjnych
zmian generuje wymierne korzyści przekładające się
na wyniki finansowe. Zespół ekspertów Lubelskiego
Parku Naukowo-Technologicznego S.A. to specjaliści
z wielu dziedzin, a interdyscyplinarne podejście zespołu do usługi powoduje, że jest ona świadczona na
wysokim poziomie.
Propozycja naszych usług obejmuje m.in.:
1. Doradztwo z zakresu pozyskania kapitału na
rozwój innowacyjnych rozwiązań
2. Analiza środowiska wewnętrznego i zewnętrznego organizacji w zakresie innowacyjności
3. Opracowanie strategii CSR
Analiza środowiska wewnętrznego i zewnętrznego organizacji w zakresie innowacyjności
Każda decyzja biznesowa powinna być oparta
o analizę wewnętrznych i zewnętrznych czynników,
zwłaszcza w zakresie innowacyjności. Celem usługi
ma być kompleksowe przygotowanie przedsiębiorcy
do wdrażania nowych produktów i usług.
Na czym polega usługa?
Przedstawienie w postaci raportu analizy potencjału technologicznego firmy wraz z oceną możliwości i prawdopodobnych korzyści wynikających
z wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań. Raport
będzie zawierał również informacje dotyczące otoczenia konkurencyjnego, a także analizę potencjału
strategicznego przedsiębiorstwa.

Pojawiające się zmiany wymagają elastyczności oraz
szybkiej reakcji od przedsiębiorców.
W środowisku biznesowym wprowadzanie nowych usprawnień procesów, produktów, czy usług
często determinuje utrzymanie się przedsięwzięcia na
rynku. Proinnowacyjne usługi są odpowiedzią na za-
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Dlaczego warto skorzystać z usługi?
Analiza środowiska wewnętrznego i zewnętrznego organizacji pozwala zbadać potencjał wewnętrzny
firmy uwzględniając branżę oraz sektor działalności,
w którym przedsiębiorstwo chce się rozwijać. Dzięki
wskazanym szansom i zagrożeniom, w sposób świadomy będzie możliwe podjęcie decyzji mającej uzasadnienie biznesowe.
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Doradztwo z zakresu pozyskania
na rozwój innowacyjnych rozwiązań

kapitału

W celu pozyskania kapitału ważne jest, aby gruntowanie sprawdzić w jakiej sytuacji finansowej, prawnej, czy podatkowej jest przedsiębiorstwo. Na rynku
finansowym istnieje wiele dostępnych zewnętrznych
źródeł finansowania. Skorzystanie ze specjalistycznego doradztwa pozwoli wybrać najbardziej odpowiednie
i korzystne, dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa
rozwiązanie.
Na czym polega usługa?
W ramach tej usługi proponujemy możliwość
przygotowania analizy finansowej, prawnej i podatkowej przedsiębiorstwa. Specjalistyczne doradztwo
będzie dotyczyło określenia możliwych źródeł pozyskania kapitału, w tym analizę możliwości wykorzystania kapitału własnego i zewnętrznego oraz możliwości pozyskania kapitału obcego, a także pomoc
w zdobyciu kapitału od inwestorów. Co więcej, proponujemy przygotowanie wniosku o dofinansowanie
oraz wsparcie w przygotowaniu dokumentacji w celu
pozyskania środków z Unii Europejskiej.
Dlaczego warto skorzystać z usługi?
Korzystanie z profesjonalnego doradztwa przy
procesie pozyskania kapitału pozwala ograniczyć ryzyko popełniania ewentualnych błędów, które mogły
zaważyć na sukcesie przedsięwzięcia. Eksperci z danej
dziedziny są na bieżąco z możliwościami rynkowymi,
co pozwala zaoszczędzić czas przedsiębiorcy. Współpraca z doradcami zwiększa powodzenie uzyskania
źródeł finansowania, a co za tym idzie realność realizacji danego projektu.
Opracowanie strategii CSR
Społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja,
zgodnie z którą przedsiębiorstwa na etapie budowania swojej strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, ochronę środowiska, ale także relacje
z interesariuszami. Celem usługi jest opracowanie

Na czym polega usługa?
Przedstawienie w postaci Strategii CSR, czyli programu ukierunkowanego na wdrożenie
i przestrzeganie założeń społecznej odpowiedzialności biznesu z uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju. Doradztwo będzie obejmowało również
zagadnienia związane z przygotowaniem przedsiębiorstwa i pracowników do wdrożenia Strategii.
Dlaczego warto skorzystać z usługi?
Stosowanie zasad CSR uwiarygadnia misję przedsiębiorstwa. Dzięki tym zasadom
budujemy pozytywny wizerunek
firmy, łatwiej jest pozyskać nowych klientów, a obecni stają się
coraz bardziej lojalni. Wszystko
to przekłada się na efektywność
firmy, a tym samym na wynik
finansowy przedsiębiorstwa. W
sferze wewnętrznej organizacji
korzyściami wdrożenia Strategii CSR będzie wzrost satysfakcji
i
zadowolenia
pracowników,
a tym samym identyfikacji z firmą. Stosowanie zasad CSR pozwala zbudować lojalną społeczność
wokół marki, wyróżnić się na tle
konkurencji jednocześnie dbając o
środowisko naturalne.
Wachlarz naszych prorozwojowych usług doradczych jest szeroki, a ofertę dopasowujemy do potrzeb
przedsiębiorstwa. Naszym celem jest wsparcie w obszarach rozwojowych, które wymagają usprawnień
oraz dostarczenie praktycznych wytycznych w zakresie rozwoju firmy i budowania przewagi konkurencyjnej.

Jak skorzystać z usług?
Skontaktuj się z nami!
Zespół Projektu „Transfer technologii
kluczem do rozwoju przedsiębiorstw”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje
Działanie 1.4
Transfer technologii i komercjalizacja
badań
Telefon 881 316 100
e-mail: joanna.majewska@lpnt.pl

strategii CSR dla przedsiębiorstwa zgodnie z normą
ISO 26000, uwzględniając jej zakres tj. ład organizacyjny, prawa człowieka, stosunki pracy, ochronę środowiska naturalnego, uczciwe praktyki rynkowe, relacje z konsumentami oraz zaangażowanie społeczne.
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Międzynarodowy potencjał na rzecz większej
dynamiki gospodarczej regionu
- „Connect Poland Prize”
Anna Grzegorczyk
Międzynarodowe przedsięwzięcie, projekt akceleracyjny Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego pn. „Connect Poland Prize” jest unikalnym narzędziem bazującym na środkach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, ułatwiającym założenie firmy w Polsce zagranicznym
innowatorom. Wsparcie finansowe i merytoryczne w spójny sposób pozwala na opracowanie
i wdrożenie innowacyjnego pomysłu pochodzącego z zagranicy, który przy wsparciu polskiego
partnera biznesowego ma szansę na sukces rynkowy i skuteczną komercjalizację w Polsce.
Do udziału w „Connect Poland Prize” przystąpiło
246 zespołów z aż 32 krajów, w tym tak odległych
jak: USA, Azerbejdżan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chiny czy Zimbabwe. Większość aplikujących
zgłaszała swoje pomysły w obszarach technologii
informatycznych, medycznych, sztucznej inteligencji, Internetu Rzeczy. Zgłoszenia dotyczyły zarówno
rozwiązań przemysłowych, mających potencjalne za-

stosowanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jak
i optymalizacji procesów w tym: marketingowych,
sprzedażowych oraz dotyczyły opracowania zupełnie
nowych, innowacyjnych produktów i usług.
Polscy partnerzy biznesowi zaangażowani do
udziału w projekcie, podczas weryfikacji i oceny aplikacji zwracają uwagę na wysoką innowacyjność zgłaszanych pomysłów, ich różnorodność oraz unikatowe
podejście do zgłaszanej problematyki. Ocena, prowadzona na trzech poziomach (formalnym, wstępnym
merytorycznym i merytorycznym podczas sesji pitchingowych) pokazała bardzo wysokie zaangażowanie
zespołów, ich interdyscyplinarność i determinację do
powadzenia biznesu w Polsce. Proces oceny potwierdził, iż wybór polskiego rynku oraz województwa
lubelskiego nie był przypadkowy i opierał się na racjonalnych, merytorycznych przesłankach doskonałej
lokalizacji, dużego potencjału rynkowego i możliwości
finansowania. Również zalety lokalizacji i infrastruktury Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego
stanowiły przewagę konkurencyjną projektu „Connect Poland Prize” wobec innych tego typu inicjatyw
prowadzonych w Polsce.
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Międzynarodowy skauting pomysłów prowadzony był wielotorowo i opierał się na szerokich kontaktach międzynarodowych wypracowanych podczas
współpracy LPNT z instytucjami, przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami i klastrami zagranicznymi,
udziałem skautów w zagranicznych eventach startupowych (Sikorsky Challenge Festival, U Tommorow Summit w Kijowie, Ukraine Tech Day, Web Summit w Lizbonie oraz Startup Fair na Litwie). Udział
w wydarzeniach zapewnił nam bezpośredni kontakt
ze środowiskiem zagranicznych innowatorów zainteresowanych działalnością biznesową w Polsce.
Ważnym elementem upowszechniania wiedzy
o projekcie była współpraca z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Ministerstwem Spraw Zagranicznych,
Ambasadami Rzeczpospolitej Polskiej, oraz samorządami z zagranicznych miast partnerskich. Korzystając
ze wsparcia Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego,
który aktywnie włączał się w działania promocyjne,
mieliśmy możliwość prezentacji projektu wśród zagranicznych inwestorów współpracujących z administracją rządową i samorządową. Braliśmy też udział
w krajowych konferencjach i targach dla branż nowych technologii oraz współpracy międzynarodowej
- InfoShare, Wolves Summit, Kongres Trójmorza.
Tak szeroko prowadzona akcja promocyjno-rekrutacyjna przyniosła wymierne efekty w postaci du-

żej i zróżnicowanej narodowościowo oraz technologicznie liczby zgłoszeń, z których partnerzy biznesowi
wybrali te, które najlepiej odpowiadały potrzebom
rynku oraz wpisywały się w zaplanowane strategie
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biznesowe i specjalizacje. Polscy Partnerzy biznesowi
– wiodące przedsiębiorstwa i fundusze Venture Capital pozyskane do współrealizacji projektu, aktyw-

nie uczestniczyli w weryfikacji zgłoszeń i pomysłów,
analizując wszystkie pomysły pod kątem ich dalszego rozwoju, potencjału, możliwości implementacji
na polskim rynku, dalszej współpracy i opłacalności
wdrożenia.
Na uwagę zasługuje fakt, iż blisko 25% zgłoszeń
było przygotowanych przez zespoły, gdzie wiodącym aplikującym były kobiety. Trend ten potwierdzają dane z Raportu przygotowanego w 2021 roku
przez European Women in VC i Unconventional Ventures, przy współpracy z m.in. Google for Startups,
UBC, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju,
EY i PFR pt. „Funding in the CEE Region through the
lens of gender and positive impact”. Raport wskazuje na pozytywne prognozy dotyczące rynku polskiego, który ma największą szansę na poprawę statystyk dotyczących kobiet w start-upach w regionie
Europy Środkowo-Wschodniej.
Autorzy Raportu zwracają uwagę, że w 2020 roku
start-upy, których liderkami były kobiety pozyskały tylko 1% inwestycji w regionie, 4% środków pieniężnych trafiło do zespołów mieszanych, a aż 94%
do inicjatyw rozwijanych przez mężczyzn. Łącznie w
ciągu ostatnich pięciu lat w start-upy technologiczne
Europy Środkowo – Wschodniej zainwestowano 2,47
mld euro, z których tylko nieco ponad 2% trafiło do
kobiecych inicjatyw, a 9% do zespołów mieszanych.
Mamy nadzieję na poprawę tych statystyk
z udziałem zespołów z Connect Poland Prize!
Zamknięcie etapu skautingu, rekrutacji i oceny aplikacji zaowocowało finalnym wyłonieniem 46
zwycięskich zespołów, które mają szansę na udział w
projekcie i otrzymanie wsparcia finansowego w wysokości do 300 000,00 zł, wsparcia eksperckiego od
dedykowanego mentora, oraz wsparcia merytorycznego wybranego polskiego partnera biznesowego.
Wśród 46 wybranych zespołów aż 27 pochodzi
z Ukrainy, pozostałe reprezentują: Izrael, Danię, Gruzję, Republikę Federalną Niemiec, Łotwę, Czechy,
Francję, Hiszpanię, Bułgarię, Holandię, Mołdawię,
Wielką Brytanię i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Tak
zróżnicowane pochodzenie zespołów, różnorodność
językowa i kulturowa, niejednolite systemy prawne
i administracyjne stanowią duże wyzwanie organizacyjne i logistyczne w projekcie. Przygotowanie do
etapu Soft-landing, czyli przeniesienia i rozpoczęcia
działalności biznesowej w Polsce jest prowadzone na
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wielu płaszczyznach umożliwiając płynne przejście
na nowy, polski rynek. Dużą rolę w aklimatyzacji zespołów pełnią dedykowani opiekunowie startupów
– konsjerże, którzy na bieżąco służą pomocą w obszarach prawno-administracyjnych, takich jak poszukiwanie miejsca zamieszkania i formalności z tym
związane, kontakt z urzędami i pierwszymi kontrahentami, legalizacją pobytu, rejestracją spółki, a także inną pomocą prawną, pośrednictwem w realizacji
usług tłumaczy, nauczycieli języka polskiego, wynajmu przestrzeni biurowej etc.
Liczymy, że realizacja projektu „Connect Poland
Prize” przyczyni się do rozwoju innowacyjnych technologii na terenie Polski i w szczególności Województwa Lubelskiego, a także pozwoli na rozwój sektora
MŚP i podniesie atrakcyjność inwestycyjną regionu. Międzynarodowe zespoły zaproszone do udziału
w projekcie stanowią wyjątkową wartość zarówno
w ujęciu biznesowym – dla polskiej i lubelskiej gospodarki, jak i kulturowym, stanowią znaczący wkład
w umiędzynarodowienie Lubelszczyzny. Lublin jako
miasto akademickie, zachęcające studentów zagranicznych do podjęcia i kontunuowania edukacji
w regionalnych uczelniach odnosi wymierne sukcesy
- odsetek na umiędzynarodowienia wynosi ok. 12%
i ma tendencję wzrostową. Wysokie zainteresowanie
udziałem w projekcie pokazuje, że Lubelszczyzna jest
również doskonałym miejscem na rozwój międzynarodowego biznesu.

Realizując „Connect Poland Prize” budujemy
markę Lublina, miasta wielokulturowego, przyjaznego i otwartego, innowacyjnego, pozyskującego najlepsze pomysły z rynków zagranicznych, budującego
innowacyjny potencjał gospodarczy, co przełoży się
na większą dynamikę gospodarczą regionu.
Projekt „Connect Poland Prize” jest realizowany
od 01.05.2021 r. do 31.10.2023 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału
przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,
Działanie 2.5 Programy akceleracyjne – Poland Prize. Wartość projektu wynosi 10.136.815,00 zł, zaś
wartość dofinansowania to 9.732.452,00 zł. Instytucją Zarządzającą Programem Poland Prize jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
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Zagraniczny potencjał na polskim rynku
- prezentacja firm powstałych w CPP

Urszula Graczyk
Rynek nowych technologii w Polsce rozwija się w niesłychanie szybkim tempie, a wszelkiego
rodzaju innowacje są bardzo pożądane w każdym sektorze gospodarki. W dzisiejszych czasach
mamy ten komfort, że pod kątem gospodarczym niemalże cały świat jest na wyciągnięcie ręki podobnie jak pomysły biznesowe oferowane przez zagraniczne start-upy.
Rozwiązania te najczęściej są już przetestowane
w kraju, z którego się wywodzą, więc w momencie
wprowadzania ich do Polski są już dopracowane i gotowe do bezpośredniego wdrożenia. Jest to ogromną
zaletą, bo dzięki temu możemy precyzyjniej oszacować, czy nowy produkt lub usługa okażą się przydatne
w danym regionie, co wiąże się również z mniejszym
ryzykiem dla potencjalnych inwestorów jak i samych
pomysłodawców podczas ekspansji na rynki zagraniczne.
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. realizuje projekt pn. „Connect Poland Prize” w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20142020, oś priorytetowa: II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności
B+R+l, Działanie 2.5. Programy akceleracyjne Poland
Prize.
Connect Poland Prize jest programem akceleracyjnym, który ma na celu wsparcie zagranicznych
start-upów, z branż takich jak Przemysłowy Internet
Rzeczy (IIoT), biogospodarka, biotechnologia farmaceutyczna oraz rozwiązania wpisujące się w zakres
Krajowych Inteligentnych Specjalizacji do rozwijania
swojej działalności w Polsce.

kierunku i robimy coś dobrego dla opieki zdrowotnej.
Knopka powiadamia pielęgniarki i pomaga im natychmiast reagować w momencie gdy pacjent ma nieprawidłową czynność akcji serca, wymaga tego plan
leczenia, a także gdy pacjent dzwoni. Dzięki szybkiej
pomocy chorzy czują się bezpieczniej i szybciej są
wypisywani do domu, szpitale natomiast oszczędzają
pieniądze i poprawiają wskaźnik rotacji łóżek. Obecnie w Knopkę wyposażonych jest ponad 1500 łóżek
szpitalnych i liczba ta rośnie.
Knopka ma model abonamentowy i nie wymaga inwestycji kapitałowych, ani przebudowy placówki medycznej, by zostać zainstalowanym, ponieważ jest
w pełni bezprzewodowy i autonomiczny. W związku
z tym szpital może wdrożyć zaawansowane rozwiązanie bezpieczeństwa w ciągu jednego dnia.’’
AIDI SOLAR POLSKA – inspekcja instalacji fotowoltaicznych przy użyciu drona

W tym numerze przybliżymy państwu sylwetki trzech z 46 pomysłów biznesowych, przyjętych do
udziału w projekcie.
Knopka – zaawansowany system przyzywowy dla
szpitali i domów opieki

,,Knopka jako pomysł zrodził się w 2020 roku,
kiedy na własnej skórze przekonaliśmy się, jak trudno jest uzyskać pomoc w szpitalu, gdy cierpisz i nie
jesteś w stanie sam zawołać pielęgniarki lub lekarza.
Szukaliśmy rozwiązania, które zagwarantuje bezpieczeństwo podczas pobytu w szpitalnym łóżku,
a wszystko, co znaleźliśmy, było niezwykle trudne do
wdrożenia. Postanowiliśmy więc, że nasz produkt będzie przystępny cenowo, skalowalny i łatwy w użyciu.
Już podczas pierwszych testów uzyskaliśmy 100% pozytywnych opinii od personelu medycznego i pacjentów. Dało nam to pewność, że idziemy we właściwym
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,,AIDI SOLAR za pomocą analitycznego oprogramowania, opracowanego przez wybitnych ukraińskich
matematyków i specjalistów IT od 2019 sprawdziło
już 360 MW instalacji co przyniosło rocznie 5 254 203
kWh oszczędności energii oraz pozwoliło wymienić na
nowe 15 429 sztuk uszkodzonych paneli fotowoltaicznych na UKRAINIE.
Obecnie jesteśmy na etapie wprowadzania naszego
oprogramowania w Polsce jako AIDI SOLAR POLSKA
i oferujemy naszym klientom nowoczesną usługę inspekcji, przeglądów termowizyjnych paneli i instalacji
fotowoltaicznej za pomocą dronów, czyli badanie termowizyjne przy zastosowaniu unikalnego oprogramowania, opartego na zaawansowanym algorytmie
matematycznym sztucznej inteligencji AI na podstawie którego jesteśmy w stanie bezpiecznie i szybko
znaleźć przyczynę obniżenia wydajności produkcji
energii w danej instalacji fotowoltaicznej.
Diagnostyka „samouczącym się”, opartym o AI oprogramowaniem analitycznym - to jedyny skuteczny
sposób na systematyczny i precyzyjny przegląd, mo-
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nitoring, niezbędny do utrzymania modułów oraz instalacji w najwyższej sprawności przez wiele lat.
Inspekcja za pomocą dronu odbywa się podczas
jednego przelotu, przy wykorzystaniu oprogramowania analitycznego umożliwiając niemal natych-

nież w innych krajach. Wyjątkowość naszej aplikacji
polega na tym, że MISU jest jedynym systemem na
świecie, który zbiera dane, analizuje je i przewiduje
chorobę zanim się ona rozpocznie. To nie tylko realnie ratuje życie, ale także oszczędza pieniądze. Pacjenci nie muszą czekać w szpitalu lub w domu na
lekarza, ponieważ system powiadamia użytkownika
oraz lekarza w przypadku krytycznej sytuacji zdrowotnej przed jej wystąpieniem.”
Powyższe pomysły biznesowe utwierdzają nas
w przekonaniu, że zagraniczne innowacje zdecydowanie mogą wzbogacić nasz rynek o wiele usprawnień, które mogą okazać się przydatne dla każdego
z nas.

miastową, wysoce-precyzyjną diagnostykę algorytmiczną, oszczędzając przy tym koszty. Skraca się nie
tylko czas z kilku godzin do kilkudziesięciu minut, ale
wszystko jest w pełni zautomatyzowane - start dronu, przelot po wyznaczonej trasie oraz jego lądowanie
odbywa się samoczynnie.”
MISU - System Monitorowania Zdrowia

,,MISU - System Monitorowania Zdrowia to unikalne rozwiązanie dla telefonicznych i tradycyjnych
konsultacji medycznych nie tylko w Polsce, ale rów-
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Realizacja projektu pn.
„Connect Poland Prize”
i wsparcie zagranicznych start-upów ma
pozytywny wpływ nie tylko na
wzmocnienie potencjału gospodarczego
województwa lubelskiego, ale również na
podniesienie innowacyjności gospodarki
w całym kraju.

W następnych numerach Biuletynu LPNT
przedstawimy kolejne pomysły biznesowe realizowane
w ramach programu.
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Wsparcie pomostowe
- wsparcie na starcie
Patrycja Grabowska
Wsparcie pomostowe to jedna z form pomocy unijnej dla osób zamierzających otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą, która jest szczególnie ważna na etapie początkowym. Pomaga beneficjentowi uzyskać płynność finansową, dzięki partycypacji w obowiązkowych kosztach
związanych z pierwszymi miesiącami prowadzenia własnego biznesu. W dzisiejszych czasach
początkującym przedsiębiorcom ta forma pomocy jest bardzo potrzebna, ze względu na panującą
inflację i niestabilną sytuację na rynkach finansowych.
Jakie są zasady przyznawania wsparcia pomostowego?

Na co można przeznaczyć otrzymane wsparcie
pomostowe?

Każdy Uczestnik projektu, który otrzymał rekomendację do otrzymania wsparcia finansowego na
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu ma możliwość ubiegania się o przyznanie wsparcia pomostowego (tj. złożenia Wniosku
o przyznanie wsparcia pomostowego). Wsparcie pomostowe udzielane jest co do zasady w postaci miesięcznych transz finansowych w wysokości zaplanowanej we wniosku o dofinansowane przez Realizatora
projektu, w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Finansowe wsparcie pomostowe może być przeznaczone w szczególności na następujące rodzaje
kosztów:
•
składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
•
koszty związane z zatrudnieniem pracownika (wynagrodzenie netto, składki ZUS, zaliczki na podatek dochodowy, badania lekarskie, szkolenia bhp., itp.);
•
koszty opłat telekomunikacyjnych (telefon,
Internet, itp., wyłączając raty za zakupiony
sprzęt, wyposażenie, itp.);
•
wydatki na media (woda, gaz, elektryczność
itp.), pod warunkiem wydzielenia liczników
do pomieszczeń, w których prowadzona jest
działalność gospodarcza. Nie kwalifikuje się
kosztów zakupu węgla, drewna opałowego,
innych surowców opałowych);
•
koszty wynajmu pomieszczeń, a także wynajmu/dzierżawy maszyn i urządzeń;
•
koszty zlecania usług związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą (np.
zlecenie obsługi księgowej, kadrowej, prawnej);
•
koszty marketingu/promocji (w tym m.in.
stworzenia/administrowania stroną www,
kampanii promocyjnych w mediach społecznościowych, szyldów, tablic, ulotek, projektów graficznych, wydruków;
•
koszty opłat pocztowych, kurierskich, bankowych, w tym prowadzenia rachunków
bankowych;
•
koszty zużywalnych materiałów biurowych
oraz materiałów edukacyjnych związanych
z profilem działalności (prenumeraty, poradniki, kursy itp.);
•
koszty zakupu środków czystości i środków
ochrony osobistej;
•
koszty zakupu artykułów zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych, służących w ramach działalności gospodarczej do wytwarzania produktów, towarów i świadczenia
usług, pod warunkiem braku finansowania
tożsamych wydatków w dotacji głównej;
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•

•

•

koszty związane z
ubezpieczeniem osób
i mienia, dotyczące bezpośrednio prowadzonej działalności ( ubezpieczenie osobowe,
mienia, wyposażenia);
koszty opłat abonamentowych (za dostęp do

baz danych, aktów prawnych, druków i formularzy lub innych), koszty dostępu do specjalistycznych programów (np. księgowych,
graficznych, biurowych);
koszty eksploatacji auta (paliwo, ubezpieczenie OC i NNW, rejestracja, naprawy, przeglądy
techniczne).

Jakie są wydatki niekwalifikowalne w ramach
wsparcia pomostowego?
Przede wszystkim zakupy dokonywane pomiędzy
członkami rodziny (współmałżonkami, rodzicami,
rodzeństwem, dziećmi), a także pomiędzy osobami
zamieszkałymi pod tym samym adresem, co uczestnik projektu. Ponadto, niekwalifikowalne jest sfinansowanie wydatków w stosunku do których wcześniej
została udzielona pomoc publiczna lub które wcześniej były objęte wsparciem ze środków UE (zakaz
podwójnego finansowania tych samych wydatków)
Niedozwolonym jest także finansowanie szkoleń podnoszących kompetencje i/lub kwalifikacje uczestników projektu bądź ich pracowników.
Najczęstsze błędy przy składaniu rozliczenia
wsparcia pomostowego
Głównym uchybieniem podczas składania rozliczenia wsparcia pomostowego przez Uczestników
projektu jest przede wszystkim niekompletność dokumentów. Realizacja wsparcia w ramach finanso-
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wania ze środków unijnych wymaga kompletu składanych dokumentów. Wydatkowanie powinno być
racjonalne i przejrzyste, a przedkładanie dokumentów
potwierdzających poniesione wydatki jest obowiązkiem sprawozdawczym każdego z uczestników. Początki wsparcia są niekiedy trudne dla uczestników,
z tego względu zespół projektu realizujący „dziewiątki” każdorazowo po rozpoczęciu pierwszego miesiąca
wsparcia pomostowego organizuje dla Uczestników
szkolenie przybliżające warunki wydatkowania oraz
rozliczania wsparcia. Podczas takich szkoleń uczestnicy są w stanie uzyskać odpowiedzi na pytania związane z wydatkowaniem i kwalifikowalnością planowanych w ramach „pomostówki” wydatków. Pozwala
to uniknąć najczęściej popełnianych błędów takich
jak: brak kompletu dokumentów, nieodpowiednie
kwalifikowanie wydatków do kategorii z wniosku
o wsparcie pomostowe, niekompletne opisy przedkładanych dokumentów, nadużycia związane z kosztami ponoszonymi w ramach eksploatacji samochodu. W tym przypadku Uczestnicy często zapominają
o przedkładaniu dokumentów potwierdzających korzystanie z auta, takich jak ewidencja środków trwałych, umowy użyczenia czy oświadczenia o rozliczaniu wysokości kosztów. Do częstych błędów również
zaliczyć można błędy w fakturach, często nie zawierające numerów NIP, czy też kwalifikowanie kosztów
tożsamych z wydatkowaniem dotacji. Ponadto należy
pamiętać, że wszystkie zawierane umowy np. o wynajem lokalu powinny być zawierane przez firmę,
a nie osobę fizyczną. Na podstawie umowy oraz faktury/rachunku możemy zakwalifikować taki wydatek.
Obligatoryjnie każdy dokument dostarczany do Biura
Projektu powinien być podpisany przez przedsiębiorcę, należy zwracać na to szczególną uwagę.
Początki wsparcia bywają trudne, jednak odpowiednia współpraca i komunikacja z Uczestnikami
pozwala wypracować odpowiednią ścieżkę.

Obecnie w ramach realizowanych
projektów przez
Lubelski Park Naukowo Technologiczny
200 nowo powstałych firm
korzysta ze wsparcia pomostowego.

Zespół projektów, co miesiąc weryfikuje złożone przez przedsiębiorców zestawienia poniesionych
wydatków wraz z dokumentami księgowymi. Podpowiadamy, jak dobrze rozplanować wydatkowanie
środków i jak ważna jest promocja i rozwój firmy
w początkowym stadium. Życzymy naszym Uczestnikom samych sukcesów na dalszej drodze prowadzenia
działalności!
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Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności
w projektach unijnych - praktyczne zasady realizacji
Agnieszka Hencner - Chmiel
Polska od maja 2004 r. jest członkiem Unii Europejskiej i od tamtej pory posiada możliwość partycypowania w funduszach Unii Europejskiej. To właśnie środki pochodzące z Unii Europejskiej,
zmieniły i rozwinęły kraj oraz pomogły w nawiązaniu ścisłej współpracy pomiędzy światem
nauki i światem biznesu, czyniąc przedsiębiorstwa prekursorem zmian i pozwalając im konkurować ze światowym biznesem. Fundusze unijne dają szansę rozwoju gospodarki kraju, regionu,
a także przedsiębiorstw, wprowadzając nową jakość i nowe możliwości w standardowe działania
rynku i społeczeństwa.
Realizując projekty współfinansowane ze środków
unijnych Beneficjenci zobowiązani są do przestrzegania nie tylko zawartych umów o dofinansowanie, lecz
także przepisów prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej, o czym często zapominają i dowiadują się w
trakcie realizacji danego projektu. Mając na względzie
fakt, iż tzw. środki wydatkowane w ramach realizacji projektów unijnych stanowią - zgodnie z ustawą
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- środki publiczne, realizacja zakupów dostaw, usług
i robot budowlanych stanowi zamówienie publiczne i
jest ono obwarowane ścisłymi zasadami oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Zasady dotyczące udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków unijnych do
polskiego porządku prawnego przeniosła ustawa
wdrożeniowa, na podstawie której Minister Rozwoju
i Finansów wydał tzw. wytyczne horyzontalne, które określają m.in. sposób udzielania zamówień oraz
sposób wydatkowania środków finansowych w ramach projektów. Instytucje zarządzające krajowym
programem operacyjnym wydały natomiast wytyczne
dotyczące kwestii szczegółowych dla poszczególnych
programów operacyjnych, zwane wytycznymi programowymi1, dalej zwanymi „Wytycznymi”. Ponadto
obowiązującym aktem prawnym w zakresie realizacji zamówień jest również ustawa z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej zwanej
„ustawą Pzp”.
Stosowanie danych przepisów jest uzależnione od
charakteru podmiotu wydatkującego środki współfinansowane z UE. Co to oznacza w praktyce?
•
podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Pzp, dokonują wyboru wykonawców
udzielających zamówienia zgodnie z tą ustawą, a w przypadku jeżeli wartość szacunkowa
zamówienia nie przekracza kwoty określonej
w ustawie stosują wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków dla poszczególnych
programów operacyjnych;
•
podmioty prywatne, w szczególności przedsiębiorcy, którzy na co dzień nie są zobowiązani do stosowania ustawy Pzp, dokonują wyboru wykonawców udzielających zamówienia
1
Zalewska I. „Wydatkowanie środków unijnych w praktyce”, Monitor Zamówień Publicznych, 2016 r., Nr 175.
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zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków dla poszczególnych
programów operacyjnych.
Kolejnym bardzo ważnym krokiem jest określenie
wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia, wyrażonej w kwocie netto, gdyż od tej wartości uzależniony jest wybór procedury, jaką należy zastosować przy
dokonaniu danego wydatku. Szacowanie wartości
przedmiotu zamówienia jest dokonywane w formie
udokumentowanej, a zakres sposobu realizacji szacowania jest uzależniony od charakteru podmiotu będącego Beneficjentem środków. Szacowanie przedmiotu
zamówienia dokonywane jest w następujący sposób:
•
podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Pzp, dokonują szacowania wartości przedmiotu zamówienia mają obowiązek dokonania
szacowania wartości przedmiotu zamówienia
zgodnie z ustawą Pzp, gdzie w art. 28-36 zostały szczegółowo określone zasady i sposoby dokonania takiego szacowania. Natomiast
w przypadku jeżeli wartość szacunkowa danego przedmiotu zamówienia, nie przekracza
kwoty obligującej do stosowania trybów określonych w ustawie Pzp, Beneficjent dokonuje
zgodnie z zasadami przyjętymi w Wytycznych.
•
podmioty prywatne, w szczególności przedsiębiorcy, dokonują szacowania wartości
przedmiotu zamówienia w odniesieniu do
danego projektu, nawet jeśli podobne zamówienia realizowane są w innych projektach
współfinansowanych ze środków UE realizowanych przez Beneficjenta. Szacowanie
przedmiotu zamówienia polega, w tym przypadku na dokładnej analizie budżetu projektu i określeniu wartości danego zamówienia
w całym okresie realizacji projektu, a w przypadku jeżeli ceny rynkowe uległy zmianie dokonaniu aktualizacji kosztów określonych we
wniosku projektowym.
Dodatkowo trzeba pamiętać, że przy ustalaniu wartości szacunkowej wydatku należy uwzględnić wszystkie zamówienia, dla których spełnione są
jednocześnie następujące przesłanki: zamówienia są
tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie, zamówienia
mogą być udzielone w tym samym czasie, zamówienia mogą być wykonane przez jednego wykonawcę.
Dokumentowanie dokonania szacowania przedmiotu
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zamówienia powinno odbyć się poprzez sporządzanie notatki z przeprowadzenia takiego szacowania,
w której wskazany zostanie sposób przeprowadzenia
szacowania, wartość szacunkowa wyrażona w kwocie netto, termin przeprowadzenia szacowania oraz
wskazanie dowodów świadczących o starannym i

poprzez skierowanie zapytań o cenę do potencjalnych wykonawców w formie e-maila
lub osobiście.
Niemniej jednak rozeznanie rynku powinno obejmować szerszą grupę potencjalnych wykonawców
(przyjęło się że co najmniej trzech), w celu umożli-

należytym przeprowadzeniu szacowania. Dowodami
z przeprowadzonego szacowania przedmiotu zamówienia mogą być cenniki ze stron internetowych,
oferty wstępne pozyskane od potencjalnych Wykonawców, kalkulacje cenowe dokonane w oparciu
o ceny rynkowe z uwzględnieniem czynników cenotwórczych, e-maile lub inne dokumenty świadczące o dokonaniu szacowania wartości przedmiotu
zamówienia z należytą starannością.
Po dokonaniu szacowania wartości przedmiotu
zamówienia Beneficjent dokonuje wyboru procedury,
jaką należy zastosować przy dokonywaniu wydatku.
Beneficjenci zobowiązani do stosowania ustawy Pzp,
w przypadku kwoty powyżej 130 000 zł netto stosuje tryby określone w ustawie Pzp, w pozostałych
przypadkach jeżeli kwoty nie przekraczają 130 000
zł stosują tryby określone w Wytycznych. Pozostali
Beneficjenci stosują tryby określone w Wytycznych.
Wytyczne określają następujące tryby realizacji wydatków w zależności od kwoty szacunkowej:
•
Zamówienia do 20 000 zł netto
Wytyczne nie nakładają na Beneficjenta szczegółowych obowiązków w zakresie dokumentowania lub
sposobu realizacji danego zakupu, jednakże należy
pamiętać iż zakup powinien być dokonany z należytą
starannością przy uwzględnieniu zasad określonych w
wytycznych. Zakup realizowany powinien być zgodnie
z zasadami przejrzystości, racjonalności i efektywności oraz zachowaniem zasad uzyskania najlepszych
efektów z danych nakładów.
•
Zamówienia od 20 000 zł netto do 50 000 zł
netto – tryb tzw. rozeznanie rynku
W przypadku zamówień na dostawy, usługi lub
roboty budowlane realizowane w ww. przedziale kwotowym zakup musi być zrealizowany przy
uwzględnieniu zasad określonych w wytycznych oraz
po cenie rynkowej. Wytyczne nie określają szczegółów sposobów i metod przeprowadzenia rozeznania
rynku, pozostawiając Beneficjentom możliwość zastosowania własnych procedur i regulacji. Rozeznanie
rynku może zostać dokonane na kilka sposobów, tj.:
•
poprzez pobranie cenników ze stron internetowych;
•
poprzez umieszczenie zapytania o cenę na
stronie internetowej Beneficjenta;

wienia precyzyjnego określenia wartości/ceny rynkowej zamówienia.
Czym zatem jest cena rynkowa? Ceną rynkową
jest cena najczęściej oferowana na rynku lub cena
najbardziej prawdopodobna za realizację określonego
zamówienia.
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•

Uwaga!!!
Cena rynkowa niekoniecznie musi być
średnią ceną danego wydatku.
Beneficjent w przypadku realizacji zakupów
w ramach rozeznania rynku ma obowiązek udokumentowania dokonania rozeznania rynku z należytą
starannością. Nie oznacza to jednak, że Beneficjent
musi posiadać więcej niż jedną ofertę, w przypadku
jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn niezależnych od
Beneficjenta np. brak odpowiedzi na zapytanie skierowane do kilku potencjalnych wykonawców – odpowiedź została przekazana tylko przez jednego potencjalnego wykonawcę.

Uwaga!!!
Rozeznanie ma potwierdzać – nie musi
prowadzić do wyboru oferty.
•

Zamówienia powyżej 50 000 zł netto – tryb
tzw. zasada konkurencyjności
W przypadku wydatków, których wartość przekracza 50 tys. złotych netto, Beneficjenci zobowiązani są przeprowadzić postępowanie zgodnie z zasadą
konkurencyjności. Zasada ta ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty z zachowaniem zasad uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców,
przejrzystości, efektywności, celowości i racjonalności, poprzez dopuszczenie jak najszerszego grona
potencjalnych Wykonawców, zainteresowanych realizacją zamówień. Jednym z podstawowych wymogów
towarzyszących tej zasadzie jest wymóg dokonywania
zapytania ofertowego za pośrednictwem publicznego
serwisu internetowego zwanego Bazą Konkurencyjności. Każdy z Beneficjentów w celu przeprowadzenia
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procedury na Bazie Konkurencyjności, musi założyć
konto oraz zarejestrować projekt, którego dotyczy
dane zapytanie ofertowe.
Beneficjent opracowując treść zapytania ofertowego, musi uwzględnić minimalne wymagania
określone w Wytycznych, tj.:
•
opis przedmiotu zamówienia,
•
warunki udziału w postępowaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie
jest obowiązkowe,
•
kryteria oceny oferty,
•
informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty,
•
opis sposobu przyznawania punktacji za
spełnienie danego kryterium oceny oferty,
•
termin składania ofert,
•
termin realizacji umowy,
•
informację na temat braku powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym mowa
w Wytycznych,
•
określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia, o
ile przewiduje się możliwość zmiany takiej
umowy,
•
informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość
przewiduje,
•
opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie,
•
informację o zakresie oraz warunkach, na
jakich zostaną udzielone, o ile zamawiający
przewiduje udzielenie tego typu zamówień.
Poza wymaganiami dotyczącymi treści zapytania ofertowego, Beneficjent musi pamiętać o innych
wymogach postawionych w wytycznych w zakresie
przeprowadzenia zasady konkurencyjności. Jedną z
podstawowych zasad jest określenie następujących
terminów na składanie ofert:
•
co najmniej 7 pełnych dni w przypadku dostaw i usług;
•
co najmniej 10 pełnych dni w przypadku robót budowlanych;
•
co najmniej 30 pełnych dni w przypadku dostaw lub usług o wartości równej lub przekraczającej 215 tys. Euro oraz w przypadku
robót budowlanych o wartości równej lub
przekraczającej 5 382 mln Euro.
Beneficjenci wyznaczając termin na składanie
ofert muszą pamiętać, iż bieg terminu rozpoczyna się
w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego
dnia. Natomiast jeżeli koniec terminu przypada na
sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin
upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Kolejną bardzo ważną rzeczą, o której każdy Beneficjent przy realizacji wydatków w trybie zasady
konkurencyjności musi pamiętać jest oświadczenie
o braku konfliktu interesów. Zgodnie z Wytycznymi,
zamówienia przeprowadzane przez Beneficjenta nie
mogą być udzielane podmiotom powiązanym
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z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki
decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do
treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja
2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw
oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124
z 20.5.2003, s. 36). Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się także wzajemne powiązania
między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
•
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki
cywilnej lub spółki osobowej,
•
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
•
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego
lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
•
pozostawaniu w związku małżeńskim albo
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Niezależnie od powyższych wymagań Beneficjenci powinni również pamiętać, iż przy zastosowaniu
zasady konkurencyjności mają obowiązek pisemnego sporządzenia umowy z wykonawcą wybranym
w procedurze oraz sporządzenia protokołu z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Minimalny zakres informacji, jakie powinny znaleźć się w protokole z przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
został określony w Wytycznych.
Omówione powyżej zasady, wymagania i sposoby
udzielania zamówień publicznych w ramach wydatkowania środków współfinansowanych z UE, zostały
szczegółowo opisane w następujących dokumentach:
•
wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów
w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020 w rozdziale 6.5 Zamówienia
udzielane w ramach projektów.
•
ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1768 ze zm.).
•
ustawie z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710
ze zm.)
Beneficjenci środków współfinansowanych z UE
powinni zapoznać się zatem nie tylko z Wytycznymi,
ale również i aktami prawnymi określającymi zasady
wydatkowania środków publicznych.
Fundusze unijne dają ogromną szansę rozwoju i wparcia, natomiast jak widzimy wiążą się również z pewnymi obowiązkami. Niespełnienie wymagań określonych w zakresie wydatkowania tychże
środków może zakończyć się nałożeniem na danego
Beneficjenta korekt finansowych, a co za tym idzie
zwrotem otrzymanych środków, dlatego tak ważnym
jest aby wszyscy Beneficjenci znali zasady i procedury
udzielania zamówień publicznych.
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Społecznie odpowiedzialny biznes
- Jak wpływa na edukację?
Agnieszka Łyś
Głównym założeniem koncepcji CSR (z ang. Corporate Social Responsibility) czyli społecznej
odpowiedzialności biznesu jest prowadzenie go w sposób bardziej odpowiedzialny względem
wszystkich grup społecznych, na które oddziałuje oraz względem środowiska. Norma ISO 26000
systematyzuje wiedzę nt. CSR i wyróżnia obszary, na które biznes powinien zwracać uwagę
chcąc działać w sposób odpowiedzialny społecznie.
Jednym z tych obszarów jest zaangażowanie
społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Zgodnie z
tym podejściem, firma powinna wspierać lokalne
społeczności i ich realne potrzeby m.in. w zakresie edukacji, kultury, zdrowia, rozwoju i dostępu do
technologii. Idea zrównoważonego rozwoju, nierozerwalnie związana z CSR, polega na takim rozwoju poprawiającym jakość życia, który uwzględnia
potrzeby obecnych jak i przyszłych pokoleń. Aspekt
społeczny zrównoważonego rozwoju wiąże się z edukacją i zdobyciem zdolności do rozwiązywania pierwszorzędnych problemów społecznych, jak również
uczestnictwo w rozwoju całego systemu1. Jednym

z celów zrównoważonego rozwoju zgodnie z Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, przyjętej
przez państwa członkowskie ONZ, jest dobra jakość
edukacji i promowanie uczenia się przez całe życie.
Bardziej szczegółowe cele w tym obszarze to m.in.
Monika Stanny, Adam Czarnecki, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej, Warszawa 2011

1
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zwiększanie liczby młodych i dorosłych posiadających
odpowiednie umiejętności do znalezienia zatrudnienia i godziwej pracy oraz rozwoju przedsiębiorczości,
edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, zapewnienie dostępu do edukacji i szkolenia zawodowego dla najsłabszych, w tym

m.in. dla dzieci będących w bardzo trudnej sytuacji2.
Istotne jest wzmacnianie powiązań pomiędzy systemem oświaty a pracodawcami. Jednym z najlepszych
narzędzi na przekazywanie młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy umiejętności niezbędnych na
rynku pracy jest praktyka w miejscu pracy. Według
opracowania OECD, związanego z Agendą na rzecz
zrównoważonego rozwoju 2030, tylko 8% uczestników kształcenia i szkolenia zawodowego w Polsce
oznajmia, że odbyło praktykę pracodawcy (średnia
dla państw OECD to 17%)3. Społecznie odpowiedzialny
Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030,
Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r.
AGENDA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2030: W KIERUNKU
POMYŚLNEGO WDROŻENIA W POLSCE, Seria „Lepsza Polityka Państwa”, OECD,

2

3
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biznes powinien dążyć do przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju. Poprzez szereg działań może
wspierać edukację różnych grup społecznych: dzieci,
młodzieży, dorosłych, pracowników, przedsiębiorców. Można tu przytoczyć wiele przykładów działań
edukacyjnych z zakresu CSR, prowadzonych przez
różne podmioty, które wpływają na wzrost wiedzy,
umiejętności i świadomości społeczeństwa z różnych
obszarów. Oto klika z nich:
•
edukacja finansowa – „Od grosika do
złotówki” jest projektem edukacji finansowej realizowanym przez Fundację Kronenberga przy Citi
Handlowy i Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Adresatem są nauczyciele I etapu edukacji
oraz uczniowie w wieku 8-9 lat. Celem programu
jest nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, w tym kształtowanie nawyku
oszczędzania oraz nabycie wiedzy o finansowych
aspektach niebezpiecznych zdarzeń. Od 2007 r.
w projekcie udział wzięło ponad 157 000 uczniów
i prawie 240 000 ich rodziców oraz około 7500
nauczycieli z ponad 3400 szkół ze wszystkich województw4.
•
edukacja w zakresie odpowiedzialnego spożywania alkoholu – Grupa Żywiec
w ramach strategii „Warzymy Lepszy Świat” regularnie prowadzi akcje edukacyjne mające na
celu popularyzację odpowiedzialnych oraz niery-

zykownych modeli spożycia alkoholu. W ostatnich
latach to np. kampania marki Heineken „Kiedy prowadzisz, nigdy nie pij”, w której najlepsi
kierowcy F1 dawali dobry przykład, odmawiając
piwa, gdy planowali prowadzić samochód, czy
Listopad 2017
4
strona internetowa: https://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/pl/o-programie, dostęp 01.10.2022r.
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z kampanią „Pracuj odpowiedzialnie z Heineken
0.0” promującą odpowiedzialną pracę w domu
podczas pandemii5.
•
edukacja środowiskowa – platforma ogłoszeń lokalnych OLX posiada kategorię
sprzedaży „ogrzewanie” gdzie można sprzedawać
i kupować piece, materiały paliwowe oraz paliwa. W 2020 r. Grupa OLX postanowiła edukować
użytkowników tej kategorii i stworzyła “Antysmog song” z T-Raperami znad Wisły, zwracając w przystępny sposób uwagę na społeczny
i środowiskowy problem jakim jest smog. Teledysk do niego obejrzały miliony internautów, utwór
znalazł się także na liście przebojów Programu III
Polskiego Radia6.
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny także
prowadzi działania z zakresu odpowiedzialnej działalności biznesu mające na celu edukację różnych
grup społecznych. Ostatnia akcja, przeprowadzona we
wrześniu 2022 r. miała na celu zwiększenie świadomości i wiedzy dzieci na temat prowadzenia zdrowego
stylu życia. 25 września w Lublinie odbyło się wydarzenie Złoty Wrzesień, którego głównym celem było
promowanie profilaktyki oraz zwiększenie świadomości o nowotworach dziecięcych przez onkologia-dziecieca.pl. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny jako uczestnik wydarzenia zorganizował konkurs
wiedzy dla dzieci na temat zdrowego stylu życia.
W teście o zdrowym stylu życia wzięło udział ponad
100 uczestników, którym zostały wręczone dyplomy.
W towarzystwie Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego znalazł się także nasz lokator – firma
Vitagenum, gdzie rodzice, mogli porozmawiać o badaniach genetycznych, ich znaczeniu oraz możliwościach. Inne z działań z zakresu CSR, które można
znaleźć w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym, to częste oferty praktyk dla studentów jak i staży dla bezrobotnych w różnych działach firm, dzięki
czemu grupy te mogą poznać pracę w takiej jednostce jaką jest park naukowo-technologiczny oraz nabyć niezbędne umiejętności na rynku pracy. Lubelski
Park Naukowo-Technologiczny oferuje także szereg
szkoleń dla pracowników, zwiększających ich potencjał kadrowy i kwalifikacje zawodowe do świadczenia
specjalistycznych usług doradczych, a to dzięki projektowi „Transfer technologii kluczem do Rozwoju
Przedsiębiorstw” finansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Również
wizyty studyjne studentów czy gości z zagranicy, które odbywają się w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym przyczyniają się do szerzenia wiedzy na
temat funkcjonowania parków naukowo-technologicznych czy pozyskania energii z odnawialnych źródeł, a to za sprawą dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych, które mieszczą się przy budynku Lubelskiego
Parku Naukowo-Technologicznego.
Jak można zauważyć, społecznie odpowiedzialny
biznes to ważna część działalności firm. Wpływ na
edukację społeczeństwa jest jednym z głównych jego
celów. Także w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym edukacja jest ważnym elementem działalności skierowanej na odpowiedzialny biznes.
5
Warzymy Lepszy Świat 2030, Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Żywiec S.A. oraz Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2021
6
Strona internetowa: https://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/antysmog-song-z-t-raperami-znad-wisly/, dostęp 01.10.2022r.
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Inkubator Technologiczny LPNT
- miejsce Twojego startupu
Magdalena Kiebasińska
Inkubator Technologiczny, którego operatorem jest LPNT wspiera innowacyjnych, kreatywnych
oraz ambitnych przedsiębiorców na początku ich biznesowej drogi. Przede wszystkim zwiększamy perspektywy, służymy wsparciem i pomocą.
Inkubator Technologiczny prowadzony przez Lubelski Park Naukowo – Technologiczny to nie tylko:
•
wynajem powierzchni biurowej na preferencyjnych warunkach wraz z odpowiednią
infrastrukturą
•
usługi doradcze z zakresu prawa, księgowości, marketingu, tworzenia biznesplanu
•
opieka mentorska
•
dostęp do specjalistycznie wyposażonych
pomieszczeń (sala konferencyjna, pomieszczenia do spotkań biznesowych)
•
otoczenie innych firm zajmujących się innowacyjną działalnością
Inkubator Technologiczny to przede wszystkim miejsce gdzie młodzi przedsiębiorcy mają okazję
uczestniczyć w motywujących spotkaniach „networkingowych” oraz darmowych szkoleniach. To możliwość przebywania w jednej przestrzeni z innymi inkubowanymi firmami, które mogą stać się inspiracją,
potencjalnym partnerem lub usługobiorcą, z którymi
można dzielić się wiedzą, ale i problemami.
Bycie częścią Inkubatora to również nieodpłatny
udział w wielu wydarzeniach i galach promujących
Start-upy. To także miejsce, gdzie gościmy wielu specjalistów, mentorów oraz gości, udzielających praktycznych rad dotyczących prowadzenia biznesu w różnych fazach rozwoju.
W ostatnich miesiącach odbyło się kilka takich inspirujących spotkań i wydarzeń, w trakcie których zarówno inkubowani mogli zaprezentować swoje firmy,
jak również zapoznać się z ofertą skierowaną do młodych innowacyjnych start-upów. W siedzibie Parku
gościliśmy m.in. Pana Pawła Kułagę - Wiceprezesa
Zarządu Qatar-Poland Business Council. Qatar-Poland
Business Council jest organizacją non-profit z siedzibą
w Doha w Katarze. QPBC działa w Katarze, w Polsce
i na terenie całej Unii Europejskiej. Jej głównym celem
jest bycie platformą jednoczącą zarówno katarskie, jak
i polskie interesy biznesowe, promowanie wzajemnego zrozumienia i wzmacnianie stosunków dwustronnych, w szczególności poprzez:
•
wspieranie
polskich/unijnych
inwestycji
w Katarze i katarskich inwestycji w Polsce oraz
rozwój współpracy handlowej, naukowej i instytucjonalnej między oboma krajami,
•
dostarczanie informacji o otoczeniu biznesowym Kataru i Polski oraz możliwościach współpracy dwustronnej, realizowanie wspólnych interesów dotyczących ich działalności.
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Spotkanie było świetną okazją do przedstawienia działalności LPNT, funkcjonowania Inkubatora
Technologicznego, jak również rozmów o możliwościach, jakie Park oferuje przedsiębiorcom. Wizyta ta
dostarczyła wszystkim uczestnikom informacji nt.
życia codziennego, a także, co ważniejsze sposobów
inicjacji oraz prowadzenia procesów biznesowych
w Katarze. To właśnie z uwagi na obecność zainteresowanych przedstawicieli firm inkubowanych,
możliwe było zaprezentowanie i omówienie również
prowadzonych przez nich działalności gospodarczych
oraz rozeznanie na ile wpisują się w potrzeby rynku
katarskiego, co w przyszłości przełoży się być może
na owocną współpracę oraz wzmocnienie więzi biznesowych na linii Polska - Katar.

Jeśli masz wątpliwości czy Inkubator Technologiczny LPNT to miejsce właśnie dla Ciebie skontaktuj
się z nami, odpowiemy na wszystkie pytania. Obecnie prowadzony jest nabór nowych przedsiębiorstw,
dlatego serdecznie zapraszamy! Dowiedz się więcej
o Inkubatorze Technologicznym.

Zapraszamy do kontaktu:
administracja@lpnt.pl
508 330 997
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Skrót wydarzeń LPNT

Urszula Graczyk
Prezes LPNT S.A., Pani Magdalena Stachyra była gościem w programie Poranek między
Wisłą a Bugiem emitowanym 6 września na antenie TVP3 Lublin. Rozmowa skupiła się
przede wszystkim na innowacjach oraz możliwościach i wsparciu, jakie nasz Park oferuje
start-upom rozwijającym się w branży inteligentnych specjalizacji. Cały odcinek dostępny
jest do obejrzenia na stronie internetowej TVP3 Lublin.

zeskanuj kod i obejrzyj wideo!
9 i 10 września w Supraślu odbyła się czwarta edycja konferencji plenerowej Startup
Summer Camp, organizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, na której
nie mogło zabraknąć również przedstawicieli LPNT. Wydarzenie to było dla nas świetną
okazją do wymiany doświadczeń i możliwości spotkania, a także rozmowy i integracji z
innymi ekspertami będącymi częścią środowiska start-upowego.

W niedzielę, 25 września na Placu Litewskim w Lublinie odbyło się wydarzenie Złoty
Wrzesień, którego głównym celem było promowanie profilaktyki oraz zwiększenie świadomości o nowotworach dziecięcych przez portal onkologia-dziecieca.pl. W naszym namiocie
na wszystkie dzieci czekał test wiedzy o zdrowym stylu życia, mnóstwo atrakcji zapewniły
również Panie Animatorki – Warsztatownia Monika Jusiak oraz Animowanki, a także Spice
Gears Academy. Nie zabrakło także rozmów o badaniach genetycznych z firmą Vitagenum.
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Konkurs FOTOgraficzny

W siedzibie Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego powstała wystawa zgłoszonych prac na konkurs fotograficzny „Park Technologiczny w obiektywie dzieci i młodzieży 7-18
lat”. Razem ze zgłoszeniami otrzymaliśmy ponad
70 fotografii! Jeszcze raz dziękujemy wszystkim
uczestnikom którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział
w konkursie. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Konkurs miał na celu utrwalenie w fotografii
unikalnej i oryginalnej infrastruktury LPNT Lubelski
Park Naukowo-Technologiczny został zaprojektowany przez słynnego polskiego architekta - Bolesława
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Stelmacha, nazywanego „wirtuozem szkła i betonu”.
Pan Stelmach jest laureatem wielu konkursów architektonicznych zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Wśród jego licznych projektów na
terenie Lublina – poza budynkiem LPNT – wymienia
się także: Centrum Spotkania Kultur, Dom Fundacji
Jana Pawła II, Wojewódzką Bibliotekę im. Hieronima
Łopacińskiego, Centrum handlowe Vivo, Zana House oraz Zespół Mieszkaniowy w dzielnicy Lubelskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
Zachęcamy do obejrzenia wystawy i zapraszamy
do LPNT.
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Vitagenum - Sukces zapisany w genach

Jeszcze do niedawna badania genetyczne kojarzyły się głównie z jednostkami chorobowymi,
dziś spojrzenie na nie ma zupełnie inny charakter.
Coraz więcej osób dąży do tego, aby jednak zapobiegać niż leczyć. W związku z tym większą wagę przykładają do zdrowego stylu życia poprzez chociażby odpowiednią dietę czy aktywność fizyczną. Jednakże nie na
każdego z nas konkretne składniki żywieniowe czy ćwiczenia będą oddziaływały w ten sam sposób. Dlaczego?
Otóż różnice te wynikają z naszego kodu genetycznego.
Vitagenum powstało jako genetyczny start-up
w 2013 roku z inicjatywy lubelskich naukowców wyspecjalizowanych w nutrigenomice, nutrigenetyce,
genetyce, dietetyce i żywieniu człowieka. Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy testy genetyczne, które
umożliwiają poprawę zdrowia i samopoczucia poprzez
spersonalizowanie praktycznych zaleceń dotyczących
odżywiania, ćwiczeń i stylu życia dostosowanych do
unikalnej budowy genetycznej. Nasze raporty zawierają proste kroki, które należy podjąć, aby dokonać
świadomych wyborów dotyczących stylu życia.

ta, aktywność fizyczna i psychiczna mogą znacząco
wpływać na ekspresję genów, tym samym poprawiając sposób ich działania poprzez wzmacnianie
lub wyciszanie. To z kolei przekłada się na ogólny
stan zdrowia i samopoczucie.
W prosty sposób można porównać to do pilota,
którym pogłaśniamy bądź ściszamy telewizor. Jeśli,
któryś z genów działa zbyt słabo możemy wzmocnić, czyli inaczej „pogłośnić” jego ekspresję poprzez
dostarczanie do organizmu odpowiednich substancji
odżywczych. Z kolei, gdy dany gen działa zbyt silnie
możemy obniżyć, czyli „wyciszyć” jego ekspresje dostarczając innych składników odżywczych. Tu może
pojawić się pytanie czy u każdej osoby powinny być
wyciszane lub wzmacniane te same geny? Otóż nie.
To czy dany gen powinien być wzmacniany czy wyciszany zależy od wariantu genetycznego tego genu.
U jednej osoby gen może być zbyt aktywny, podczas

Genetyka pozwala na działanie na wielu płaszczyznach, dzięki czemu mogliśmy stworzyć szeroki wachlarz badań, z których każdy może wybrać coś dla
siebie. Wśród naszej oferty można znaleźć badania
z zakresu: metabolizmu i przyswajalności witamin,
metabolizmu kofeiny i leków, sprawności fizycznej,
nietolerancji pokarmowych, predyspozycji do wystąpienia chorób kardiologicznych, otyłości, talentów,
trądziku czy zakrzepicy oraz wiele innych. Do zapoznania się z pełną ofertą naszych badań zapraszamy
na stronę internetową www.vitagenum.pl.
Nasze DNA w przeciągu życia się nie zmienia,
ale czynniki zewnętrzne, takie jak odpowiednia die-

gdy u drugiej osoby ten sam gen będzie działał za słabo. Te różnice w DNA można wychwycić właśnie za
pomocą badania genetycznego.
Ponadto, czy kiedyś zastanawialiście się dlaczego
jedni uwielbiają określone produkty spożywcze, a inni
za nimi nie przepadają? W tym przypadku również odpowiedź tkwi w naszych genach. Różne warianty genetyczne mają wpływ na prace naszego mózgu, a tym
samym wpływają na nasze preferencje żywieniowe.
Podobnie jest również z występowaniem otyłości, za co odpowiada gen FTO. Zbadanie tego genu
pozwala na ocenę procesów metabolicznych węglowodanów i tłuszczów, a także sprawdzenie genetycz-
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nych predyspozycji do otyłości. Niekorzystny wariant
genu FTO wskazuje na wysokie genetyczne predyspozycje do otyłości i towarzyszących jej chorób prze-

cję planu treningowego, wybór wiodących dyscyplin
sportowych oraz świadome kształtowanie swojej aktywności fizycznej. Odpowiednio dobrane dyscypliny

wlekłych. Jednak nie oznacza to, że choroby te na
pewno wystąpią. Udział tego genu w rozwoju otyłości wzrasta w niesprzyjających warunkach np. u osób
stosujących niewłaściwą dietę. Dlatego też w przypadku osób będących posiadaczami niekorzystnego
wariantu genu otyłości tak ważne jest wprowadzenie
odpowiedniej diety oraz zdrowego stylu życia. Dzięki
temu osoby takie mogą ograniczyć negatywny wpływ
swojego genotypu na ryzyko rozwoju chorób związanych z nadwagą lub otyłością. Im wcześniej takie
postępowanie zostanie wdrożone tym skuteczniejsze
działanie profilaktyczne.
Predyspozycje do sportów także zakodowane są
w naszych genach. Jednym z genów najlepiej przebadanych pod kątem predyspozycji sportowych jest gen
ACTN3, odpowiadający za budowę mięśni. Przyczynia
się on w naszym organizmie do powstawania białka o nazwie aktynina-3. Dzięki niemu mięśnie mają
zdolność do szybkiego kurczenia się (mięśnie szybkokurczliwe). Zdolność ta ma zasadnicze znaczenie
w sportach, gdzie liczy się nagle uwalniana energia
np. sprint, czy podnoszenie ciężarów. Jednak nie każdy człowiek wytwarza aktyninę-3. Zmiana pojedynczego nukleotydu w obrębie genu ACTN3 prowadzi
do zahamowania produkcji tego białka, a przez to do
zmiany właściwości włókien mięśniowych. Mięśnie
takie, nazywane wolnokurczliwymi, odznaczają się
większą odpornością na zmęczenie, a więc mogą predysponować do sportów wytrzymałościowych, m.in.
biegów długodystansowych czy kolarstwa.
Określenie wariantu genu ACTN3 jaki posiadamy,
a tym samym określenie rodzaju mięśni wytwarzanych przez nasz organizm, umożliwia indywidualiza-

sportowe dadzą z kolei szansę na osiąganie wysokich,
indywidualnych wyników.
Do wykonania badania genetycznego potrzebny jest
wymaz pobrany z wewnętrznej strony policzka pacjenta.
Pobranie materiału nie jest skomplikowane, w związku
z czym próbka może zostać pobrana w warunkach domowych. Po zakupieniu badania na stronie internetowej,
pacjent otrzymuje zestaw do samodzielnego pobrania
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materiału, a następnie odsyła go do laboratorium genetycznego. Wynik analizy gotowy jest w ciągu 4 tygodni.
Proste, całkowicie bezbolesne i bezinwazyjne pobranie
próbki sprawia, że badanie można wykonać nawet małym dzieciom. Warto również zaznaczyć, że badanie wykonuje się tylko raz w życiu.
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Wojna w Ukrainie wciąż trwa - w ostatnich dniach
atakowane są elektrownie i elektrociepłownie, co
może oznaczać, że nadchodząca zima będzie bardzo
ciężka dla osób, które mimo niebezpieczeństwa zdecydowały się pozostać w swoim kraju. Lubelski Park
Naukowo-Technologiczny S.A. kontynuuje zbiórkę

które chcą przyłączyć się do naszej zbiórki, serdecznie
zapraszamy i zachęcamy do przynoszenia darów do
specjalnie przeznaczonej w tym celu skrzynki, znajdującej się w siedzibie Parku – wejście od strony Inkubatora Technologicznego, przy ulicy Dobrzańskiego
1 w Lublinie. Pamiętajmy, że każdy, nawet najmniejszy gest ma wielką moc!

żywności długoterminowej, która zostanie przekazana do organizacji transportujących dary do Ukrainy.
Najbardziej potrzebne są produkty takie jak: konserwy, owoce i warzywa w puszkach, makarony, kasze,
ryż oraz słodycze. Wszystkie osoby dobrego serca,
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