
 

Program konferencji, Wrocław, Radisson Blu Hotel, 05.02.2015  

Środki unijne dla przedsiębiorców z woj. dolnośląskiego 

w nowej perspektywie UE na lata 2014-2020 

10.00-10.15 Otwarcie konferencji – Marszałek Województwa 

Dolnośląskiego Cezary Przybyski oraz Prezes Zarządu Legnickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rafał Jurkowlaniec 

10.15-11.30 Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WD) – przedstawiciel Urzędu 

Marszałkowskiego Wojwództwa Dolnośląskiego 

 RPO WD 2014 – 2020 jako jeden z instrumentów realizacji Strategii Rozwoju 

Województwa Dolnośląskiego 

 Architektura programu i jego główne cele 

 Podejście terytorialne w RPO WD 

 Priorytety inwestycyjne dedykowane przedsiębiorczości i innowacyjności: 

o Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek 

naukowych 

o Innowacyjne przedsiębiorstwa 

o Rozwój przedsiębiorczości 

o Internacjonalizacja przedsiębiorstw  

o Rozwój produktów i usług w MŚP 

o Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych 

 Smart Specialisation Strategy i proces przedsiębiorczego odkrywania 

11.30-12.00 Wsparcie na działalność badawczo-rozwojową w Programie 

Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 – Jacek Kachel, 

Dyrektor, Wettin Group Sp. z o.o. 

 Struktura i cele nowych programów operacyjnych na lata 2014-2020 

 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w PO IR 2014-2020 



 Programy sektorowe (INNOMED, INNOLOT, INNOMOTO, inne) 

 Wsparcie na infrastrukturę badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwie (utworzenie 

Centrum Badawczo-Rozwojowego lub Działu B+R)  

 Przykłady dofinansowanych projektów B+R oraz utworzenia infrastruktury 

badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwie 

12.00-12.20   Przerwa kawowa 

12.20-12.50 Wsparcie dla przedsiębiorców na projekty demonstracyjne 

oraz wdrożenie wyników prac B+R (nowe inwestycje) – Krzysztof Herod, 

Dyrektor Zarządzający, Wettin Group Sp. z o.o. 

 Projekty demonstracyjne (linie pilotażowe) – program DEMONSTRATOR + 

 Dotacje na wdrożenia wyników prac B+R w przedsiębiorstwach (nowe inwestycje) 

 Przykłady projektów dofinansowanych w programach DEMONSTRATOR +,  

INNOTECH, INNOMED, INNOLOT, GEKON, oraz w programach wdrożeniowych (np. 

Kredyt technologiczny, program Pierwsze wdrożenie wynalazku – 4.6. POIG). 

 

12.50 - 13.10 FEERUM SA - Praktyczne doświadczenia w pozyskaniu 

dotacji UE przez przedsiębiorstwo działające na terenie Legnickiej SSE – 

Piotr Wielesik, Dyrektor Finansowy, FEERUM SA 

 wsparcie na prace badawczo-rozwojowe (działanie 1.4. POIG) 

 dotacja na inwestycje (działanie 4.4. POIG) 

 dofinansowanie na platformę komunikacji elektronicznej (działanie 8.2. POIG) 

 

13.10 - 13.30 Oferta Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Wiesław 

Sowiński – Dyrektor Departamentu Rozwoju LSSE S.A. 

  Warunki i korzyści prowadzenia działalności w strefie 

 

 

13.30 Zakończenie konferencji 

 

 

 



Organizatorem konferencji jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która od 18 lat 

z powodzeniem pozyskuje inwestorów na teren Dolnego Śląska. W 18 podstrefach LSSE 

zainwestowały m.in. Volkswagen Motor Polska, BASF, VOSS Automotive Polska, Feerum, CCC 

i kilkadziesiąt innych firm.  

 

Wysoka jakość kompleksowo świadczonej obsługi inwestorów przyciąga do LSSE coraz to 

nowych przedsiębiorców. Strefa dysponuje 1.200 ha wysokiej jakości terenów 

inwestycyjnych zlokalizowanych w 18 podstrefach. Grunty są przygotowane do prowadzenia 

działalności gospodarczej, przeznaczone pod zabudowę przemysłową i usługową. LSSE to nie 

tylko preferencyjne warunki prowadzenia działalności gospodarczej. To także położenie przy 

najważniejszych drogach w regionie, sąsiedztwo Czech i Niemiec oraz dostęp do 

wykwalifikowanej kadry pracowniczej.   

 

W trakcie szkolenia swoją wiedzą podzieli się z Państwem: 

Wiesław Sowiński – Dyrektor Departamentu Rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej, który od pięciu lat zajmuje się w LSSE obsługą obecnych w Strefie inwestorów 

oraz pozyskiwaniem nowych przedsiębiorców chcących zainwestować na terenie LSSE. 

Ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w KGHM Polska Miedź, Ancor-

HNG-Europa Sp. z o.o. oraz firmie Pol-Miedź Trans.  

 

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

Kachel (Dyrektor). WETTIN (www.wettin.eu) to firma konsultingowa specjalizująca się 

w pozyskiwaniu dofinansowania dla przedsiębiorstw i jednostek badawczo-rozwojowych ze 

źródeł publicznych (unijnych i krajowych). Tylko w ostatnich 4 latach doradcy WETTIN 

pozyskali ponad 996 milionów zł pomocy publicznej dla przedsiębiorców.  

 

Krzysztof Herod, Dyrektor Zarządzający, nadzoruje prace zespołu doradców WETTIN, który 

zajął czołowe miejsca pod względem skuteczności w pozyskiwaniu dotacji w ogólnopolskich 

rankingach „Funduszy Europejskich” (1 miejsce w kategorii dotacje dla dużych firm (liczba 

projektów) za rok 2012, 2 miejsce w kategorii Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

za rok 2011 (wysokość pozyskanych środków). Zdobywał doświadczenie zawodowe m.in. 

w PricewaterhouseCoopers, Deloitte czy PNO. Łączna kwota pomocy publicznej na projekty, 

w których uczestniczył,  przekroczyła już  1,90 mld zł. 

http://www.wettin.eu/


 

Jacek Kachel, Dyrektor, od 17 lat doradza firmom w pozyskiwaniu środków unijnych 

i krajowych. Uczestniczył w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej dla kilkuset projektów, 

które uzyskały dotacje unijne i krajowe oraz ulgi podatkowe w Specjalnych Strefach 

Ekonomicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Arthur Andersen, 

PricewaterhouseCoopers, Deloitte oraz PNO. Łączna kwota pomocy publicznej pozyskanej na 

projekty, w których uczestniczył,  przekroczyła już  2,22 mld złotych. 

 

W celu zgłoszenia uczestnictwa, prosimy o kontakt z Panią Dominiką Pietrzyk najpóźniej do  

3 lutego 2015 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 


