Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION jest akredytowaną jednostką Lubelskiej Agencji
Wspierania Przedsiębiorczości.
W ramach udzielonej akredytacji oferujemy usługi doradcze następujących dziedzinach specjalizacji:
a) jakość
- projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, zarządzania
środowiskowego lub bezpieczeństwem i higieną pracy,
- uzyskiwanie i odnawianie certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolnopomiarowej lub kwalifikacji personelu,
- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.
b) innowacje i nowe technologie
- wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne,
- opracowanie strategii technologicznej przedsiębiorstwa:
•opracowanie studium wykonalności planowanych do wdrożenia technologii lub rozwiązania innowacyjnego,
•przygotowanie do wdrożenia nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych - niezbędne zmiany techniczne, technologiczne i
organizacyjne,
•prawa własności intelektualnej oraz prawa ochrony własności przemysłowej,
- bezpośrednie wdrożenie (uruchomienie) własnych lub pozyskanych technologii i rozwiązań innowacyjnych,
- wykorzystywanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie:
•przygotowanie do wdrożenia nowych technologii informatycznych - niezbędne zmiany techniczne, technologiczne i
organizacyjne,
•bezpośrednie wdrożenie (uruchomienie) technologii informatycznych.
c) pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności
- pozyskanie inwestora strategicznego,
- uzyskanie finansowania z rożnych źródeł (strategia finansowania, potencjalne źródła finansowania),
- poszukiwanie zewnętrznego finansowania inwestycji.
Przedsiębiorcy korzystający z usług doradczych akredytowanej jednostki mogą ubiegać się o
dofinansowanie kosztów w ramach Działania 1.7 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.
O wsparcie mogą ubiegać się:
Mikroprzedsiębiorstwa spełniające warunki:
-zatrudniają mniej niż 10 pracowników
-posiadają obroty rocznie nie przekraczające 2 mln Euro
-będą realizowały inwestycje na terenie województwa lubelskiego
Małe przedsiębiorstwa spełniające warunki:
-zatrudniają mniej niż 50 pracowników
-posiadają obroty nie przekraczające 10 mln Euro
-będą realizowały inwestycje na terenie województwa lubelskiego
Średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki:
-zatrudniają mniej niż 250 pracowników,
-posiadają obroty rocznie nie przekraczające 50 mln Euro,
-będą realizowały projekty na terenie województwa lubelskiego
W szczególności wspierane będą następujące rodzaje projektów:
1. Doradztwo w zakresie zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej,
2. Doradztwo w zakresie jakości,
3. Doradztwo w zakresie innowacji i nowych technologii,
4. Doradztwo w zakresie wprowadzania przez przedsiębiorcę produktow na nowe rynki
zagraniczne,
5. Doradztwo w zakresie tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw,
6. Doradztwo w zakresie łączenia się przedsiębiorstw,
7. Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwoj działalności
przedsiębiorstw.
Minimalna wartość wsparcia wynosi 10 tys. zł, a maksymalna 250 tys. zł.
Minimalna wartość projektu wynosi 20 tys. zł, natomiast maksymalna 500 tys. zł.
Maksymalny poziom refundacji wynosi 50% .

ul. Dolnej Panny Marii 56, 20-010 Lublin
tel./ fax:: +48 81 532 70 44, +48 81 532 62 06
biuro@fpe.lublin.pl, www.orylion.pl

