
PROJEKTY FINANSOWANE 
Z UE I INNYCH ŹRÓDEŁ



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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We współpracy z naszymi klientami tworzymy wnioski o dofinansowanie projektów
infrastrukturalnych, a następnie pomagamy je realizować i rozliczyć. Dzięki temu nasi klienci 

mają możliwość realizacji swoich pomysłów, przy minimalnym angażowaniu własnego kapitału.

PROJEKTY FINANSOWANE
Z UE I INNYCH ŹRÓDEŁ

PRZYGOTOWANIE 
PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Przedsiębiorstwa chcą się rozwijać i dokonywać 
ekspansji na nowe rynki, jednak nie zawsze mają 
środki na nowe inwestycje – problem ten dotyczy 
zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.
W obecnych warunkach ekonomicznych, rosnącej 
współzależności przedsiębiorstw i rynków coraz 
większe znaczenie odgrywa „zwinność” przedsiębiorstwa, 
czyli zdolność adaptacji do dynamicznych zmieniających 
się warunków rynkowych.

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA
PROJEKTÓW B+R

Działalność B+R jest nieodłącznym elementem 
przedsiębiorstw, które chcą konkurować na między-
narodowych rynkach. Na projekty B+R decydują się 
głównie przedsiębiorstwa działające w szybko 
rozwijających się branżach. 

REALIZACJA I/LUB ROZLICZANIE
PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Dobrze napisany projekt to dopiero początek. Dopiero 
realizacja jego założeń jest w stanie zapewnić sukces. 

Trzy czynniki: budżet, czas i zakres. To one tworzą 
jakość projektu odwołując się do najbardziej znanych 

metodyk zarządzania projektami. Zachowanie ich w 
równowadze gwarantuje sprawną realizację założeń 

projektowych. Jest to niezwykle trudne wyzwanie, 
dlatego jeśli Twoje przedsiębiorstwo wygrało konkurs 

i właśnie zastanawiasz się jak zamienić na rzeczywistość 
100-stronicową dokumentację projektową, zastanów się 

czy nie jesteśmy w stanie Ci pomóc.
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Inwestycje wpływają na potencjał, a potencjał determinuje 
rozwój. Silnych graczy stać na „wyłożenie” własnych 
środków, sprytni te środki dostaną. Pierwszym doradzamy 
jak środki zainwestować, dla drugich pozyskujemy środki 
ze źródeł zewnętrznych. Naszym klientom pomagamy w:

· ocenie i weryfikacji pomysłu na inwestycje;
· dokonaniu identyfikacji potrzeb klienta i w określeniu 
 kierunku inwestycji;
· dobraniu odpowiednich źródeł finansowania;
· opracowaniu projektu o dofinansowanie; 
· stworzeniu biznesplanu inwestycji;
· przygotowaniu niezbędnych załączników;
· dostosowaniu dokumentacji projektowej do uwag 
 merytorycznych i formalnych; 

Na przestrzeni ostatnich 3 lat aż 50 klientów otrzymało 
środki na dofinansowanie swoich projektów
 inwestycyjnych. Charakteryzujemy się prawie 100% 
skutecznością w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł 
finansowania. Zawsze dobieramy optymalne źródło 
finansowania zewnętrznego, które będzie w stanie 
w całości zaspokoić potrzeby naszego klienta.

PRZYGOTOWANIE 
PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Przedsiębiorstwa chcą się rozwijać i dokonywać ekspansji na nowe rynki, jednak nie zawsze mają środki na nowe 
inwestycje – problem ten dotyczy zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. W obecnych warunkach 
ekonomicznych, rosnącej współzależności przedsiębiorstw i rynków coraz większe znaczenie odgrywa 
„zwinność” przedsiębiorstwa, czyli zdolność adaptacji do dynamicznych zmieniających się warunków rynkowych.

4



REALIZACJA I/LUB ROZLICZANIE 
PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Dobrze napisany projekt to dopiero początek. Dopiero 
realizacja jego założeń jest w stanie zapewnić sukces. 
Trzy czynniki: budżet, czas i zakres. To one tworzą 
jakość projektu odwołując się do najbardziej znanych 
metodyk zarządzania projektami. Zachowanie ich 
w równowadze gwarantuje sprawną realizację założeń 
projektowych. 

Jest to niezwykle trudne wyzwanie, dlatego jeśli Twoje 
przedsiębiorstwo wygrało konkurs i właśnie zastanawiasz 
się jak zamienić na rzeczywistość 100-stronnicową 
dokumentację projektową, zastanów się czy nie jesteśmy 
w stanie pomóc Ci w:

· bieżącej obsłudze projektu – przygotowaniu zapytań 
 ofertowych, ofert, protokołów z wyboru ofert, sprawdzaniu 
 umów z kontrahentami;
· przygotowywaniu pism i załączników dotyczących 
 zmian w projekcie oraz innych niezbędnych dokumentów 
 istotnych dla projektu;
· przygotowywaniu wniosków sprawozdawczych 
 i wniosków o płatność;
· archiwizacji dokumentów;
· przygotowywaniu się do ewentualnej kontroli;

Z powodzeniem obsługujemy projekty inwestycyjne z wielu 
branż (w tym branż strategicznych i innowacyjnych). 
Pomagamy oszczędzić naszym klientom czas i zaangażowanie 
kapitału ludzkiego. Kompleksowo rozliczamy projekty 
i pomagamy zapewnić im właściwy przebieg. Dzięki temu 
środki zostają rozliczone, a klienci mogą zajmować się tym 
na czym się znają najlepiej – prowadzeniem swojej firmy.
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PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA
PROJEKTÓW B+R

Działalność B+R jest nieodłącznym elementem 
przedsiębiorstw, które chcą konkurować na 
międzynarodowych rynkach. Na projekty B+R 
decydują się głównie przedsiębiorstwa działające 
w szybko rozwijających się branżach.

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 stwarza 
nowe możliwość w aplikowaniu o środki na B+R. 
Działaniom tego rodzaju dedykowany jest Program 
Operacyjny Innowacyjny Rozwój oraz największy 
program UE – Horyzont 2020. Ze względu na swoją 
specyfikę projekty B+R są obarczone szczególnie 
dużym ryzykiem, ale rezultaty realizacji projektu 
i wdrożenia jego wyników są szansą na rozwój 
przedsiębiorstwa i podniesienie jego konkurencyjności. 
LCC wspiera przedsiębiorców w pozyskaniu dofinan-
sowania oraz koordynuje proces zarządzania 
projektem, dbając zarówno o kwestie proceduralne, 
rozliczanie projektu oraz monitoring ryzyk.
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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.
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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 Olchowska
Specjalista ds. projektów biznesowych

tel. + 48 791 222 186
tel./fax. (81) 440 87 00
mail: patrycja.olchowska@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


