
                       
 

TERMIN: 09.12.2014r.  
 
MIEJSCE: IBB Grand Hotel Lublinianka,  ul. Krakowskie Przedmieście 56, 20-002 Lublin 

 

PROGRAM 

Środki unijne i krajowe na działalność badawczo-rozwojową oraz wdrożenia 
 jej wyników (nowe inwestycje).  

 

Nowa perspektywa Unii Europejskiej (2014-2020). 
 

10.00 - 10.10 Powitanie gości 
 

10.10 - 10.30 Perspektywa UE 2007-2013. Przykłady dofinansowanych   
projektów przedsiębiorców (WETTIN) 

 Dotacje na projekty B+R w przedsiębiorstwach (m.in. w programach 

Innowacyjna Gospodarka, INNOTECH, DEMONSTRATOR+, INNOMED) 

 Dotacje na infrastrukturę badawczo-rozwojową (dział B+R w firmie) 

 Dotacje na projekty inwestycyjne (działanie 4.6. POIG, działanie 4.4. POIG, 

działanie 4.3. PO IG) 
 
10.30 - 11.00  Możliwości dofinansowania dla przedsiębiorców w ramach  

        Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. Lubelskiego na  
      lata 2014-2020 (Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości) 

 

11.00 - 11.30  Nowa Perspektywa UE 2014-2020 – dofinansowanie dla 
przedsiębiorstw  na działalność badawczo-rozwojową 

 Struktura i cele nowych programów operacyjnych na lata 2014-2020 

 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w firmach (fundusze unijne oraz 

krajowe) 

 Dofinansowanie na infrastrukturę badawczo-rozwojową w firmie 
 
11.30 – 12.00 Przerwa kawowa 
 
12.00 - 12.30 Dofinansowanie wdrożenia wyników prac B+R (nowe inwestycje) 
      w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (WETTIN) 

 Dotacje na wdrożenia wyników prac B+R w przedsiębiorstwach  

 Kredyt na innowacje technologiczne  
 
12.30 – 13.00 Czym Lublin inspiruje biznes? (Urząd Miasta Lublin) 

Spotkanie poprowadzą eksperci WETTIN: Krzysztof Herod (Dyrektor Zarządzający), Jacek Kachel 

(Dyrektor), przedstawiciel Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości oraz przedstawiciel 

Urzędu Miasta Lublin. 

WETTIN (www.wettin.eu) to firma konsultingowa specjalizująca się w pozyskiwaniu dofinansowania 

dla przedsiębiorstw i jednostek badawczo-rozwojowych ze źródeł publicznych (unijnych i 

krajowych). Doradcy WETTIN posiadają ponad 17 lat doświadczenia w skutecznym pozyskiwaniu 

dofinansowania dla firm ze źródeł unijnych i krajowych m.in. na projekty inwestycyjne oraz 

badawczo-rozwojowe.  

Tylko w ostatnich 4 latach pozyskaliśmy ponad 996 milionów zł dla przedsiębiorców.  

http://www.wettin.eu/


 

PRELEGENCI 

MARIUSZ MAJKUTEWICZ, Dyrektor, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości 

Zastępca Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Instytucji 

Pośredniczącej we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2007-2013. Łączna wartość wsparcia udzielonego przez LAWP wyniosła ponad 1,5 mld złotych. 

Nadzoruje prace Oddziałów Oceny Projektów i Oddziału Kontroli. 

W latach 2008-2011 Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego w Lublinie. Departament wdrażał projekty PO Rozwój Polski Wschodniej, 

PO Kapitał Ludzki, PO Innowacyjna Gospodarka, RPO WL 2007-2013, Swiss Contribution. Łączna 

wartość realizowanych projektów przekroczyła 0,5 mld złotych. 

DIANA CISZEWSKA, Project Manager, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, Urząd 

Miasta Lublin 

Pracuje w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, który jest jednostką 

zorientowaną na relacje biznesowe. Specjalizuje się w branży biotechnologicznej. Pozyskała już 

wielu inwestorów zagranicznych (m.in. z Indii). Do jej głównych zadań należy kompleksowa 

obsługa inwestorów podczas całego procesu inwestycyjnego, w tym świadczenie usług doradczych, 

wsparcie w dostępie do zachęt inwestycyjnych, nawiązywanie relacji biznesowych z jednostkami 

naukowo-badawczymi. Ponadto zajmuje się promocją gospodarczą miasta Lublin w kraju i 

zagranicą. 

Jest doktorantką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończyła również 

Europejską Akademię Dyplomacji w Warszawie za specjalizacją służba zagraniczna. 

KRZYSZTOF HEROD, Dyrektor Zarządzający, WETTIN  

Jako Dyrektor Zarządzający Krzysztof nadzoruje prace zespołu doradców WETTIN, który zajął 

czołowe miejsca pod względem skuteczności w pozyskiwaniu dotacji w ogólnopolskich rankingach 

„Funduszy Europejskich”: m.in. 1 miejsce w kategorii dotacje dla dużych firm (liczba projektów) za 

rok 2012 czy 2 miejsce w kategorii Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka za rok 2011 

(wysokość pozyskanych środków). 

Uczestniczył osobiście w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie dla kilkuset 

projektów. Krzysztof zdobywał doświadczenie zawodowe m.in. w PricewaterhouseCoopers, Deloitte 

czy PNO. Łączna kwota pomocy publicznej na projekty, w których uczestniczył Krzysztof, 

przekroczyła już  1,90 mld zł. 

JACEK KACHEL, Dyrektor, WETTIN 

Od 17 lat Jacek doradza firmom w pozyskiwaniu środków unijnych i krajowych. Uczestniczył 

osobiście w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej dla kilkuset projektów, które uzyskały 

dotacje unijne i krajowe oraz ulgi podatkowe w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Jacek 

zdobywał doświadczenie zawodowe m.in. w Arthur Andersen, PricewaterhouseCoopers, Deloitte 

oraz PNO. Łączna kwota pomocy publicznej pozyskanej na projekty, w których uczestniczył Jacek, 

przekroczyła już  2,22 mld złotych. 

W celu zgłoszenia uczestnictwa, prosimy o kontakt z Panią Dominiką Pietrzyk najpóźniej do     
5 grudnia 2014 r., e-mail: dpietrzyk@wettin.eu , tel. (+12) 413 98 12. 

*Uczestnictwo w spotkaniu jest całkowicie bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami ze strony 

uczestników. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, jednego przedsiębiorcę mogą reprezentować maksymalnie 

dwie osoby. 

mailto:dpietrzyk@wettin.eu

