
DORADZTWO BIZNESOWE



SZANOWNI PAŃSTWO,

Lubelskie Centrum Consultingu” sp. z o. o. powstało w 2009 
roku w Lublinie aby wspierać przedsiębiorczość i pokazywać 
firmom jak mogą zwiększać swoją efektywność. Potrzeby 
przedsiębiorców wymagają nieustannych obserwacji rynku, 
analizy trendów, poszukiwania nowych rozwiązań i ciągłej 
rozbudowy kapitału relacyjnego. Cytując jednego z klasyków 
zarządzania: „Segmentacja klientów, zawsze sprowadza się do 
zaspokajania potrzeb pojedynczego klienta”. W biznesie nie ma 
uniwersalnych rozwiązań, a dynamika rynku nie pozwala zbyt 
długo zastanawiać się nad strategią. Dostarczamy wiedzy, 
narzędzi, a w razie potrzeby gotowych rozwiązań biznesowych. 
Wspierając klientów w pokonywaniu biznesowych wyzwań 
przyjmujemy założenie Kevina Kelly’ego: „Klienci mogą schodzić 
się tłumnie, ale zadowolenie odczuwają pojedynczo”.

Z poważaniem,

Katarzyna Tatara
Prezes Zarządu
Lubelskiego Centrum Consultingu

SEKRETEM BIZNESU
JEST WIEDZIEĆ TO,

CZEGO NIE WIEDZĄ INNI

Arystoteles Onassis



ZAKŁADAMY, ŻE W BIZNESIE 
NIE MA UNIWERSALNYCH ROZWIĄZAŃ.

Skontaktuj się z nami, a w ciągu 5 dni 
otrzymasz dostosowaną do swoich potrzeb 
propozycję rozwiązania.



LICZBY MÓWIĄ 
SAME ZA SIEBIE

1300 dni szkoleniowych

569 przedsiębiorstw

50+ projektów inwestycyjnych

10 000+ godzin szkoleniowych

30 trenerów współpracujących

10 ekspertów biznesu 

30 partnerów
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Czasami warto skorzystać z pomocy Partnera, który wskaże jak rozwiązywać problemy, doradzi 
jak działać efektywniej i znajdzie źródła finansowania, dzięki którym rozwiniemy działalność.

DORADZTWO BIZNESOWE

PROJEKTY 
WSPÓŁFINANSOWANE

Rynek szkoleń i szeroko pojęte usługi consultingowe 
wchodzą w erę poważnych zmian, które stanowią 
wyzwanie zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. 
Założeniem szkoleń współfinansowanych jest jak 
najlepsze dopasowanie rozwiązań, na które można 
pozyskać dotacje do indywidualnych potrzeb klienta. 
Dzięki nam przeszkoliło się 569 przedsiębiorców, a 
wiele firm dostało środki na zaspokojenie własnych 
potrzeb szkoleniowych. Pozyskaliśmy środki m.in. dla 
branży spożywczej, IT, energetycznej, motoryzacyjnej, 
usługowej i wielu innych.

DORADZTWO
GOSPODARCZE

Zakładanie działalności gospodarczej wymaga 
dużego zaangażowania i zastanowienia się nad 

wieloma kwestiami. Dodatkowo polski system prawa 
nie stwarza sprzyjających warunków dla zakładania 

własnej firmy. Skomplikowane procedury, rozbudowana 
biurokracja i obszerne dokumenty często zniechęcają 
przedsiębiorców. Dzięki naszym działaniom założysz 

firmę szybciej niż myślisz i zyskasz wiele czasu, który 
będziesz mógł poświęcić na szereg innych działań 

związanych z założeniem przedsiębiorstwa.
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PROJEKTY 
WSPÓŁFINANSOWANE

Rynek szkoleń i szeroko pojęte usługi consultingowe 
wchodzą w erę poważnych zmian, które stanowią 
wyzwanie zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. 
Założeniem szkoleń współfinansowanych jest jak 
najlepsze dopasowanie rozwiązań, na które można 
pozyskać dotacje do indywidualnych potrzeb klienta.

Raport „House of skills” z 2014 roku zwraca uwagę, że 
najpoważniejsza zmiana na rynku szkoleń współfinansowanych 
wiąże się ze zmniejszeniem strony podażowej (zmniejszenie 
liczby firm świadczących usługi szkoleniowe) oraz zwięk-
szeniem strony popytowej (bazującej na faktycznych 
potrzebach i oczekiwaniach firm i pracowników). Jeśli 
potrzebują Państwo szkoleń, a nie wiedzą w którym kierunku 
chcą się rozwijać, jesteśmy w stanie:

· pomóc w określeniu Państwa potrzeb szkoleniowych;
· zaproponować optymalne rozwiązania szkoleniowe;
· dobrać optymalne źródło finansowania ;
· napisać wniosek o dofinansowanie;
· pośredniczyć w kontaktach z Instytucją Pośredniczącą
 (Operatorem Programu);
· pomóc w rozliczeniu i/lub koordynowaniu projektu;

Dzięki nam przeszkoliło się 569 przedsiębiorców, a wiele 
firm dostało środki na zaspokojenie własnych potrzeb 
szkoleniowych. Pozyskaliśmy środki m.in. dla branży 
spożywczej, IT, energetycznej, motoryzacyjnej, usługowej 
i wielu innych. Każdemu klientowi pomagamy dobrać 
odpowiednią ścieżkę szkoleniową, dlatego opracowanie 
wniosku zawsze poprzedzamy analizą potrzeb. Dzięki temu 
nasze działania są skuteczne i dostosowane do strategii 
rozwoju firmy.
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DORADZTWO
GOSPODARCZE

Zakładanie działalności gospodarczej wymaga dużego 
zaangażowania i zastanowienia się nad wieloma 
kwestiami. Dodatkowo polski system prawa nie stwarza 
sprzyjających warunków dla zakładania własnej firmy. 
Skomplikowane procedury, rozbudowana biurokracja 
i obszerne dokumenty często zniechęcają przedsiębiorców.

Nasi konsultanci są w stanie:

· doradzić Ci w zakresie wyboru formy działalności   
 gospodarczej;
· pomóc dopełnić wszelkich kwestii formalno-prawnych 
 związanych z rejestracją przedsiębiorstwa;
· dobrać optymalne dla Twojej działalności zewnętrzne 
 i wewnętrzne źródła finansowania;
· wskazać wady i zalety poszczególnych form działalności;
· udzielić informacji na temat opodatkowania;
· przygotować dokumenty niezbędne do funkcjonowania 
 przedsiębiorstwa.

Dzięki naszym działaniom założysz firmę szybciej niż 
myślisz i zyskasz wiele czasu, który będziesz mógł poświęcić 
na szereg innych działań związanych z założeniem przed-
siębiorstwa. Pomogliśmy wielu młodym przedsiębiorcom 
spełnić ich marzenia o własnej firmie, a kiedy było to 
możliwe, skutecznie pozyskiwaliśmy dla nich dofinansowanie 
na założenie nowej działalności.
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NOWA PERSPEKTYWA 
FINANSOWA 2014 – 2020

W nowej perspektywie 2014 – 2020 dla Polski jest przewidziana 
kwota dotacji w wysokości 82, 5 mld euro. Dotacje w ramach programów 
unijnych uwzględniają szeroki wachlarz tematyczny. Finansowane 
będą głównie projekty, których realizacji przyczyni się do rozwoju 
sektorów strategicznych i inteligentnych specjalizacji (takich jak 
energetyka, biogospodarka, ICT, mechatronika). Biorąc pod uwagę 
założenia poszczególnych programów, finansowane będą 
m. in. następujące kategorie działań:

· Badania naukowe i ich komercjalizacja;
· Współpraca między uczelniami, a przedsiębiorstwami 
 w ramach działań B+R;
· Wzrost cyfryzacji i walka z analfabetyzmem cyfrowym; 
· Działania o charakterze infrastrukturalnym 
 (transport, budowa dróg, autostrad);
· Działania uwzględniające rozwiązania proekologiczne;
· Wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego w ramach szkoleń 
 dla pracodawców i ich pracowników;
· Zakup nowych maszyny;
· Założenie własnej działalności gospodarczej;

Wsparcie w ramach poszczególnych programów jest skierowane do 
Beneficjentów reprezentujących różne formy działalności. Należy 
pamiętać , że projekty UE to nie tylko wsparcie dla mikro-, małych 
i średnich przedsiębiorstw, ale również:

· Przedsiębiorstw;
· Uczelni wyższych;
· Jednostek samorządu terytorialnego;
· Organizacji non – profit;

Intensywność wsparcia zależy od rodzaju podmiotu, programu, obszaru 
(województwa) oraz informacji zawartych w dokumentacji konkursowej.

6



PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA 
I ŚRODOWISKO 2014-2020:

NA CO?: W ramach programu możliwa jest realizacja 
projektów mających na celu wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, 
ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian 
klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki 
unijne z programu przeznaczone zostaną również na inwestycje 
w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. 
DLA KOGO?: Wsparcie w ramach projektu jest skierowane 
głównie dla podmiotów publicznych oraz dla przedsiębiorstw 
(zwłaszcza dużych).
ILE?: Całkowita kwota przeznaczona na realizację programu 
to 27,41 mld EURO.

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA 
ROZWÓJ 2014-2020:

NA CO? W ramach programu przewidziane są działania 
mające na celu poprawę systemu edukacji, podniesienie 
konkurencyjności przedsiębiorstw, wsparcie osób młodych 
na rynku pracy, wdrożenie rozwiązań innowacyjnych, 
intensyfikację współpracy międzynarodowej.
DLA KOGO? Wsparcie w ramach projektu jest skierowane  
głównie do jednostek administracji samorządowej i rządowej, 
organizacji pozarządowych, związków 
ILE? Całkowita kwota przeznaczona na realizację programu 
to 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS) oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. 

PROGRAM OPERACYJNY 
POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 :

NA CO?: Wsparcie będzie kierowane na rozwój społeczno-
-gospodarczy na obszarze 5 województw: lubelskiego, 
podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i 
warmińsko-mazurskiego. Środki przeznaczone będą na 
rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości oraz na ważne, 
z punktu widzenia spójności i dostępności terytorialnej 
makroregionu, inwestycje infrastrukturalne. 
DLA KOGO?: Pomoc skierowana jest do przedsię-
biorstw typu start – up, małych i średnich przedsię-
biorstw (MŚP), animatorów Platform startowych, 
jednostek samorządu terytorialnego oraz PKP PLK S.A.
ILE?: 2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

PROGRAM POLSKA CYFROWA 2014-2020:

NA CO?:  Środki w ramach programu będą przeznaczone 
na wykorzystanie potencjału cyfrowego na poprawę 
jakości życia społeczeństwa, w związku tym zostaną 
sfinansowane działania mające na celu wzrost dostępu 
do szybkiego Internetu, digitalizację administracji 
publicznej, upowszechnienie technologii informacyjno 
– komunikacyjnych.
DLA KOGO?:  środki trafią do jednostek administracji 
rządowej, jednostki naukowe, państwowe organizacje 
kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstw, JST.
ILE?: Budżet wynosi 2,25 mld euro

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
DOTYCZĄCE PROGRAMÓW:
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PROGRAM OPERACYJNY 
INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020:

NA CO?: Wsparcie dotyczące opracowania i wdrożenia innowacyj-
nych produktów lub usług, we współpracy 
z jednostkami badawczo-rozwojowymi, wprowadzenie firm na nowe 
rynki zagraniczne. Środki będą przeznaczone również na świadczenie 
bezpłatnych lub częściowo dofinansowanych usług doradczych oraz 
na wsparcie projektów w formie pożyczek, poręczeń lub wejść 
kapitałowych.
DLA KOGO?: środki trafią do przedsiębiorstw (w szczególności MŚP), 
jednostek naukowych, konsorcjów przedsiębiorstw oraz jednostek 
naukowych oraz instytucje otoczenia biznesu.
ILE?: 8,61 mld EUR Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014-2020 

NA CO?: Projekty polegające na zwiększeniu nowych inwestycji 
w sektorze MŚP, wsparcie wytwarzania i wykorzystania energii 
ze źródeł odnawialnych, promowanie przedsiębiorczości, zwiększenie 
dostępu do zatrudnienia osób pozostających bez pracy, zwiększenie 
liczby nowych miejsc pracy w regionie, wzrost integracji społecznej 
oraz poprawa dostępu do rynku pracy przez osoby wykluczone lub 
zagrożone wykluczeniem społecznym, poprawa dostępności komuni-
kacyjnej województwa, rozwój obszarów rewitalizowanych, osiągnięcie 
i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.
DLA KOGO?: Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw 
(w szczególności MŚP), jednostek naukowych, konsorcjów przedsię-
biorstw oraz jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu oraz 
jednostek samorządu terytorialnego.
ILE?: 2,23 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne wsparcie będzie dostępne w ramach programów 
operacyjnych we wszystkich województwach. Województwo 
lubelskie posiada szósty pod względem wysokości budżet, 
wśród wszystkich 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. 
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ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin
tel./fax +48 81 440 87 00 
e-mail: biuro@lcc.lublin.pl
www.lcc.lublin.pl

Materiał pobrany ze strony
www.lcc.lublin.pl

Patrycja Zając
Specjalista ds. projektów biznesowych

tel. + 48 791 222 186
tel./fax. (81) 440 87 00
mail: patrycja.zajac@lcc.lublin.pl

WSZYSTKICH SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI 
UDZIELĄ PAŃSTWU NASI SPECJALIŚCI:

Tomasz Popławski
Specjalista ds. projektów inwestycyjnych

tel. + 48 533 503 712
tel./fax. (81) 440 87 00
mail: tomasz.poplawski@lcc.lublin.pl


