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FUNDUSZE EUROPEJSKIE
SĄ DOBRE DLA CIEBIE

Szanowni Państwo!

Ladies and gentlemen!

Zbliżamy się do końca perspektywy finansowej 2014-2020. Środki europejskie, które otrzymaliśmy pozwoliły przyspieszyć rozwój i przemiany zachodzące w Polsce. Małopolska otrzymała
prawie 2,9 mld euro, co uczyniło Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020 drugim największym programem regionalnym w Polsce. Cieszę się, że wspólnym
wysiłkiem samorządu województwa i organizacji pozarządowych realizowaliśmy aktualny Regionalny Program Operacyjny, który był odpowiedzią na potrzeby rozwojowe naszego województwa.
Należy pamiętać, że kluczową sprawą było wydatkowanie tych środków we właściwy sposób, tak
by inwestycje przeprowadzane przy ich wsparciu procentowały w przyszłości.

We are approaching the end of the financial perspective 2014-2020. The European funds that
we have received allowed us to accelerate the development and changes taking place in Poland.
The Malopolska Region was granted almost EUR 2.9 billion, which made the Regional Operational
Program of the Malopolska Region for 2014-2020 the second largest regional program in Poland.
I am glad that we have been implementing the current Regional Operational Program as a response
to the development needs of our region with the joint efforts of regional self-government and non-governmental organizations. It should be remembered that the key issue was to spend the funds
in the right way, so that investments carried out with their support pay off in the future.

Działania podjęte w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
odpowiadały realizacji najważniejszych priorytetów funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa, takich jak: ochrona środowiska, działania społeczne, zachowanie dziedzictwa regionalnego,
wspieranie innowacyjności oraz przedsiębiorczości. Znakomite pomysły mieszkańców, wsparte
przez środki unijne, którymi dysponuje samorząd województwa przekładają się na realne projekty,
dzięki którym Małopolska cały czas się rozwija, z pożytkiem dla każdego mieszkańca naszego
województwa, niezależnie czy mieszka w dużym mieście czy mniejszej miejscowości.

The activities undertaken under the Regional Operational Program of the Malopolska Region
corresponded to the implementation of the most important priorities for the functioning of modern society, to name just a few: environmental protection, social activities, preservation of regional heritage, support for innovation and entrepreneurship. Outstanding ideas of inhabitants,
supported by EU funds at the disposal of the regional self-government, translate into real projects, thanks to which the Malopolska Region is constantly developing, to the benefit of every
resident of our region, regardless of whether they live in a large city or a smaller town.

Mam nadzieję, ze nasz katalog, w którym prezentujemy małopolskich przedsiębiorców i zrealizowane przez nich projekty spotka się z dużym zainteresowaniem z Państwa strony.

I hope that our catalog, presenting entrepreneurs from the Malopolska Region and the projects
they have implemented, will be of great interest to you.

Witold Kozłowski

Witold Kozłowski

Drodzy Małopolanie!

Dear Malopolska Region residents!

Przed nami koniec obecnej perspektywy finansowej 2014-2020. To dobra okazja do pierwszych
podsumowań i prezentacji naszych wspólnych działań. To Wasze znakomite pomysły, wsparte przez
środki unijne, którymi dysponuje samorząd województwa sprawiły, że za kilka lat nasz region nadal
będzie jednym z liderów przedsiębiorczości i rozwoju społeczno-gospodarczego.

The end of the current financial perspective 2014-2020 is ahead of us. This is a good opportunity to
have the first summaries executed and to present our joint activities. These are your excellent ideas,
supported by EU funds available to the regional self-government, that will make our region continue
to be one of the leaders of entrepreneurship and social and economic development in a few years.

Regionalny Program Operacyjny jest po to, by wspierać najważniejsze dziedziny, a w tym również
przedsiębiorczość, innowacje i rynek pracy. Jest to klucz do prawidłowego i zrównoważonego rozwoju naszego regionu.

The Regional Operational Program is there to support the most important areas, including entrepreneurship, innovation and the labor market. This is the key to the proper and sustainable development
of our region.

Dofinansowaliśmy już ponad 6 212 przedsiębiorców, którzy wprowadzili na rynek nowe produkty,
procesy i usługi. Wspieramy inwestycje przedsiębiorstw w badania i rozwój. Dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego mikro, małe i średnie firmy zyskały dostęp do proinnowacyjnych
usług dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb. Podjęliśmy szereg działań, w ramach których
18 947 osób zostało objętych formami wsparcia podnoszącymi kompetencje, a 10 619 osób otrzymało
środki na założenie własnej działalności gospodarczej.

We have already subsidized more than 6,212 entrepreneurs who have introduced new products,
processes and services to the market. We support enterprises’ investments in research and development. Thanks to the funds of the Regional Operational Program, micro, small and medium-sized
enterprises have gained access to pro-innovative services tailored to their individual needs. We have
undertaken several activities, within which 18,947 people were covered by various forms of support
increasing their competences, and 10,619 people received funds to set up their own businesses.

Niniejszy katalog prezentuje małopolskich przedsiębiorców, właścicieli firm, uczestników projektów,
osoby, które odważyły się i założyły własną działalność właśnie dzięki Funduszom Europejskim. Są
oni przykładem tego, że Małopolanie są pracowici, przedsiębiorczy i chętni do działania. Mamy odwagę sięgać po więcej i realizować swoje marzenia. Jesteśmy w Unii Europejskiej i wykorzystujemy
to dla rozwoju nas samych i naszego regionu. Mam nadzieję, bohaterowie naszego katalogu będą dla
Państwa przykładem i ogromną inspiracją. Fundusze Unii Europejskiej wspierają aktywną postawę
i ludzi, którzy podejmują działania w celu realizacji swoich planów.

The catalog presents entrepreneurs, business owners, project participants from the Malopolska Region, people who dared and set up their own businesses thanks to the European Funds. They exemplify hard-working and entrepreneurial inhabitants of the Malopolska Region who are willing to act.
We are courageous enough to reach for more and make our dreams come true. We are members of the
European Union and we are using it for the development of ourselves and our region. I hope that the
characters in our catalog will become examples to follow and a great inspiration for you. European
Union funds support an active attitude and people who take action to implement their plans.

Łukasz Smółka

Łukasz Smółka

* Dane liczbowe dotyczące liczb przedsiębiorców, osób i otrzymanych form wsparcia podano na dzień 31.10.2020

* The numerical data on the number of entrepreneurs, people and received forms of support is given as of October 31, 2020

Marszałek Województwa Małopolskiego

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Marshal of the Malopolska Region

Deputy Marshal of the Malopolska Region
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Żłobek „Maluszkowo”
w Krakowie

www.maluszkowo.com.pl

Innowacyjne
systemy bezzałogowe
FlyTech UAV

Platforma badawcza biopodobnych
przeciwciał o działaniu terapeutycznym
Selvita Services Sp. z o. o.

Przedszkole integracyjne
LaLoba

Autorska metoda leczenia
zaburzeń narządu żucia
w Centrum Stomatologii
„Uśmiechnij Mi Się”

www.flytechuav.pl
@flytechuav

Wypożyczalnia
sprzętu wodnego
w Czorsztynie

www.tawernavito.pl
@VITOTAWERNA

www.laloba.pl/przedszkole
@przedszkolelaloba

System automatycznej
identyfikacji kluczy firmy
BT ELECTRONICS

www.saik.pl

Multimedialne
urządzenia edukacyjne
LavaVision

www.lavavision.pl
@lavavision

Centrum
Badawczo-Rozwojowe
Rock Master

www.rockmaster.com.pl

Producent ekskluzywnych
butów skórzanych
Conhpol
www.conhpol.pl
@ConhpolQuality

Produkty do przechowywania
i eksponowania wina
firmy DLAWINA.PL
www.dlawina.pl
@dlawina

Luminis oświetlenie

www.luminis.pl
Luminis Oświetlenie

Sklep odzieżowy
„Magia Mody”
Magia Mody

Daniel Myszkowski Fotografia
www.myszkowskijedo.pl

Opakowania firmy PAKOREX
www.pakorex.pl

Extrawheel
przyczepka i akcesoria rowerowe

www.extrawheel.com
@extrawheel

Pracownia Artystyczna
Inversja
www.inversja.net
@Inversja

www.selvita.pl
Selvita S.A.

www.usmiechnijmisie.pl
@UsmiechnijMiSie

„Wariacje z igłą”
Teresa Skotnicka-Ogar

Krawiectwo Wariacje Z Igłą

Producent mebli
Vanmar
www.vanmar.pl
@vanmarmeble

Zakład Mechaniczny
„Precyzja”
www.zmprecyzja.pl

„To już mój czternasty projekt z dofinansowaniem unijnym. Zastrzyk
finansowy jest nie do przecenienia. Nie stworzyłabym tyle,
gdybym musiała polegać tylko na swoich możliwościach.”
Anna Lubaś, Żłobek „Maluszkowo”

Dla każdego rodzica moment powrotu do pracy po okresie opieki nad
dzieckiem jest przełomowy. Wiąże się to zarówno z silnymi emocjami jak
i koniecznością zorganizowania dla dziecka opieki. Z pomocą w takich sytuacjach przychodzą środki Unii Europejskiej, w ramach których można
zdobyć dofinansowanie na założenie żłobka. Prywatne żłobki realizują projekty, które w szczególności umożliwiają wsparcie rodziców bezrobotnych
i biernych zawodowo. Pierwszy żłobek założony przez Panią Annę Lubaś
przy pomocy Funduszy Europejskich zrodził się z prywatnej potrzeby i chęci
zapewnienia swojemu maluchowi najlepszej opieki po powrocie do aktywności zawodowej. Dziś Pani Anna prowadzi już 12 żłobków na terenach trzech
województw, z czego 8 dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Sieć
żłobków „Maluszkowo” to placówki w pełni monitorowane, w których pracują opiekunki z wykształceniem kierunkowym i niezbędnym doświadczeniem
zawodowym. Atrakcyjne wyposażenie żłobków pozwala prowadzić urozmaicone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

www.kyambalo.com
@kyambalo

A2 Anna Lubaś
Producent Kotłów Grzewczych
PROTECH SP. z o.o.
www.protech.pl
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Anna Lubaś, “Maluszkowo” nursery

ŻŁOBEK “MALUSZKOWO”
„MALUSZKOWO” NURSERY
W KRAKOWIE IN KRAKÓW

Beneficjent:

KYAMBALO
– galanteria z kory drzewa egzotyczneg
firmy TIP TOP

“This is my fourteenth project with EU funding. The financial injection
can not be overestimated. I would not create so much
if I had to do it with my own abilities only.”

Wartość projektu:

599 tys. zł

Wartość dofinansowania UE:

509 tys. zł

For each parent, the moment of returning to work after a period of childcare is a breakthrough. This involves both strong emotions and the need to
organize care for the child. European Union funds come in to help in such
situations, you can get funding for setting up a nursery. Private nurseries
carry out projects that in particular enable support for unemployed and economically inactive parents. The first nursery founded by Mrs. Anna Lubaś
with the help of European Funds was born out of a private need and the
desire to provide her child with the best care after returning to professional activity. Today, Anna is already running 12 nurseries on the territory of
three voivodships, of which 8 were co-financed by the European Union. The
“Maluszkowo” chain of nurseries includes fully monitored institutions, hiring babysitters with specialized education and the necessary professional
experience. Attractive nursery equipment allows for a variety of didactic
and educational activities.
Name of the Beneficiary:

A2 Anna Lubaś
Value of project:

PLN 599k

Value of the EU co-financing:

PLN 509k
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„Fundusze Europejskie poszerzają horyzonty inwestycyjne.”
Witold Żytkowicz, AUTO WITO

WYPOŻYCZALNIA
SPRZĘTU WODNEGO
W CZORSZTYNIE
Jezioro Czorsztyńskie, rozlewające się pomiędzy Niedzicą a Czorsztynem,
to ulubione miejsce przystankowe dla turystów zmierzających w Pieniny.
W wykorzystaniu walorów Jeziora Czorsztyńskiego swój udział mają środki
Unii Europejskiej. Pan Witold Żytkowicz, właściciel Tawerny Vito zlokalizowanej nad samym brzegiem jeziora, zrealizował inwestycję, w ramach której
wybudował wypożyczalnię sprzętu wodnego oraz obiekty służące rekreacji
wodnej. Przystań oferuje miejsca do cumowania i miejsca postojowe przy
pomostach pływających oraz miejsca do wypoczynku w bezpośredniej bliskości jeziora. Wypożyczalnia posiada w swojej ofercie kajaki, rowerki wodne oraz jachty, które umożliwiają nie tylko poznanie tej pięknej okolicy, ale
również przemieszczanie pomiędzy średniowiecznymi zamkami stojącymi
nad brzegiem jeziora.
Beneficjent:

AUTO WITO WITOLD ŻYTKOWICZ
Wartość projektu:

2,06 mln zł

Wartość dofinansowania UE:

1,12 mln zł

“European Funds broaden investment horizons.”
Witold Żytkowicz, AUTO WITO

WATER EQUIPMENT
RENTAL
IN CZORSZTYN
Czorsztyn Lake, located between Niedzica and Czorsztyn, is a favorite stopover location for tourists heading for the Pieniny Mountains. The European
Union funds contribute to the use of the Czorsztyn Lake’s assets. Mr. Witold
Żytkowicz, the owner of Taverna Vito, located at the very shore of the lake,
executed an investment within which he built a water equipment rental and
facilities for water recreation. The facility offers moorings and parking spaces at floating piers and a place to relax in the immediate vicinity of the lake.
The rental shop offers kayaks, pedal boats and yachts to allow you to not
only get to know this beautiful area but also to travel from one medieval
castle standing on the shore of the lake to another.

Name of the Beneficiary:

AUTO WITO WITOLD ŻYTKOWICZ
Project value:

PLN 2.06 million
Value of the EU co-financing:

PLN 1.12 million

„Jestem bardzo wdzięczny za wsparcie, które otrzymałem
z Funduszy Europejskich. Bez nich byłoby mi o wiele trudniej.”
Bartłomiej Boba MESA

ELEKTRONICZNY
INSTRUKTOR DOSKONALENIA
TECHNIKI JAZDY
BARTŁOMIEJA BOBY MESA
RLS - czyli elektroniczny instruktor doskonalenia techniki prowadzenia pojazdów to urządzenie, które pokazuje kierowcy prawidłowe zachowania pod
kątem jazdy płynnej, bezpiecznej, ekonomicznej i ekologicznej. Jak mówi
sam autor Pan Bartłomiej Boba – „Udało mi się stworzyć system, którego
wcześniej nie było na rynku motoryzacyjnym”. To niewielkie urządzenie ma
szansę w istotny sposób wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na drogach.
Zastosowane w nim nowoczesne technologie geoinformacyjne i komunikacyjne mają za zadanie zwrócić uwagę kierowcy na prawidłowe operowanie
kierownicą podczas skrętów i skupić uwagę na jeździe płynnej, tak aby była
ona wynikiem planu, a nie improwizacji. Pan Bartłomiej wykorzystując swoją
wiedzę i wieloletnie doświadczenie kierowcy rajdowego stworzył system,
który wychodzi naprzeciw potrzebom kierowców rajdowych oraz ośrodków
doskonalenia techniki prowadzenia pojazdów.
Beneficjent:

BARTŁOMIEJ BOBA MESA
Wartość projektu:

117 tys. zł

Wartość dofinansowania UE:

85,5 tys. zł
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“I am very grateful for the support that I received from
the European Funds. Without it, it would be much harder for me.”
Bartłomiej Boba MESA

ELECTRONIC INSTRUCTOR
OF DRIVING TECHNIQUE
IMPROVEMENT BY
BARTŁOMIEJ BOBA MESA
RLS - an electronic instructor of improving the technique of driving is a device that shows drivers correct behavior in terms of smooth, safe, economic and ecological driving. As the creator himself says, Bartłomiej Boba “I managed to create a system that was previously not in the automotive
market.” This small device has a chance to significantly improve road safe ty. The modern geoinformation and communication technologies used in it
are designed to draw the attention of the driver to the proper handling of the
steering wheel during turns and to focus attention on fluent driving, so that
it was the result of a plan, not an improvisation. Bartłomiej, using his knowledge and many years of experience of a rally driver, created a system that
meets the needs of rally drivers and centers improving driving techniques.

Name of the Beneficiary:

BARTŁOMIEJ BOBA MESA.
Project value:

PLN 117k

Value of the EU co-financing:

PLN 85.5k

Szczegóły: www.wystawa.fundusze.malopolska.pl

„Fundusze Europejskie motywują do działania.”
Tomasz Półtorak, Piotr Stawarz, Tomasz Myrta,
BT ELECTRONICS

“European Funds motivate you to act.”
Tomasz Półtorak, Piotr Stawarz, Tomasz Myrta,
BT ELECTRONICS

SYSTEM AUTOMATYCZNEJ BT ELECTRONICS
IDENTYFIKACJI KLUCZY AUTOMATIC KEY
FIRMY BT ELECTRONICS IDENTIFICATION SYSTEM
Dla użytkownika bardzo prosty, dla niepowołanej osoby niedostępny. System Automatycznej Identyfikacji Kluczy służy do przechowywania kluczy
i przedmiotów, mierzy ewidencję czasu pracy, ale przede wszystkim pozwala
na dostęp do ściśle określonych kluczy lub przedmiotów tylko osobom,
którym administrator systemu przyznał odpowiednie uprawnienia. Fundusze Europejskie pozwoliły na ulepszenie jednego z produktów systemu
SAIK poprzez zwiększenie jego odporności na włamania, w szczególności
mechaniczne. Dzięki temu, spełnia on oczekiwania najbardziej wymagających klientów, wśród których są już największe firmy w Polsce, instytucje
państwowe, banki oraz jednostki wojskowe. Wybierając sprawdzony, stale
rozwijany i dostosowywany do potrzeb system, klienci zapewniają sobie najwyższą jakość i bezpieczeństwo.
Beneficjent:

BT ELECTRONICS SP. Z O.O.

Wartość projektu:

61 tys. zł

Wartość dofinansowania UE:

45 tys. zł

Szczegóły: www.wystawa.fundusze.malopolska.pl

Very simple for the user, unavailable for an unauthorized person. The Automatic Key Identification System is used to store keys and objects, it measures working time records, but above all allows access to strictly defined
keys or objects only for those with relevant permissions granted by the
system administrator. European Funds helped to improve one of the SAIK
system products by increasing its resistance to burglary, in particular mechanical. Thanks to this, it meets the expectations of the most demanding
customers, including the largest companies in Poland, state institutions,
banks and military units. By selecting a proven system that is constantly
developed and adapted to the needs, the customers provide themselves with
the highest quality and safety.

Name of the Beneficiary:

BT ELECTRONICS SP. Z O.O.
Project value:

PLN 61k

Value of the EU co-financing:

PLN 45k

„Zabezpieczamy wysokie stanowiska! Przeszkoliliśmy już ponad
50 000 osób. Z Funduszami Europejskimi poszybujemy jeszcze wyżej.”
Zbigniew Cygan, Mariusz Gołkowski, CBR ROCK MASTER

CENTRUM
BADAWCZO-ROZWOJOWE
ROCK MASTER
Praca na wysokości należy do prac szczególnie niebezpiecznych. Dopuszczeni do niej mogą być jedynie Ci, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje.
Krakowska firma Rock Master od ponad 30 lat zajmuje się popularyzacją zasad bezpiecznej pracy na wysokości poprzez przeprowadzanie profesjonalnych szkoleń i dostarczanie sprzętu chroniącego przed upadkiem. W ramach
projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej firma utworzyła
Centrum Badawczo-Rozwojowe, którego celem jest badanie innowacyjnych
produktów w branży zabezpieczeń przed upadkami z wysokości. Nowoczesne produkty i systemy zwiększają efektywność prac wysokościowych oraz
bezpieczeństwo pracowników. Wieloletnie doświadczenie jakim może pochwalić się Pan Mariusz Gołkowski oraz Pan Zbigniew Cygan zarządzający
Centrum potwierdza wysoką jakość oferowanych usług i pozwala promować
autorskie rozwiązania w branży.
Beneficjent:

CBR ROCK MASTER SP. Z O.O. SP. KOM.

Wartość projektu:

5,08 mln zł

Wartość dofinansowania UE:

2,27 mln zł

“We secure high positions! We’ve trained over 50,000 people.
We will glide with the European Funds even higher.”
Zbigniew Cygan, Mariusz Gołkowski, CBR ROCK MASTER

ROCK MASTER
RESEARCH AND
DEVELOPMENT CENTER
Working at heights is particularly dangerous. Only those who have the appropriate qualifications can be admitted to it. The Rock Master, a Krakow
-based company, has been promoting the principles of safe work at heights
for over 30 years by conducting professional training and providing fall protection equipment. As part of a project co-financed by the European Union,
the company has created a Research and Development Center whose aim
is to study innovative products in the industry of fall protection from the
heights. Modern products and systems increase the efficiency of work at
heights and the safety of employees. Many years of experience that Mr. Mariusz
Gołkowski and Mr. Zbigniew Cygan, managing the Center, can boast of confirm the high quality of services offered and allow the promotion of original
solutions in the industry.
Name of the Beneficiary:

CBR ROCK MASTER SP. Z O.O. SP. KOM
Project value:

PLN 5.08 million
Value of the EU co-financing:

PLN 2.27 million
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„Dzięki Funduszom działamy globalnie, myśląc lokalnie = 100%
made in Poland. Podtrzymujemy tradycję obuwniczą regionu
Kalwarii Zebrzydowskiej produkując w Polsce
na skórach i komponentach polskich i włoskich.”
Henryk Konopka, Conhpol

“Thanks to the Funds, we operate globally, thinking locally = our
products are made in Poland in 100%. We maintain the footwear tradition
of the Kalwaria Zebrzydowska region, producing in Poland using
Polish and Italian skins and components.”
Henryk Konopka, Conhpol

PRODUCENT MANUFACTURER OF
EKSKLUZYWNYCH BUTÓW EXCLUSIVE CONHPOL
SKÓRZANYCH CONHPOL LEATHER SHOES
„Chęci, determinacja, dobry plan i znakomity produkt – to najważniejsze
czynniki odpowiadające za sukces” wskazuje Pan Henryk Konopka – założyciel marki Conhpol. „Zaczynałem praktycznie w domu – mówi Pan Henryk
- a obecnie produkty firmy noszone są w 50 krajach świata, na 5 kontynentach. Obuwie marki Conhpol noszą biznesmeni, maturzyści, arabscy szejkowie, a nawet dwie pary powędrowały do samego papieża”. Marka Conhpol
jest jednym z liderów wysokogatunkowego obuwia i planuje dalszą ekspansję. We wsparciu tych działań swój udział mają środki Unii Europejskiej.
Dzięki nim przedsiębiorstwo ma możliwość wejścia na kolejne międzynarodowe rynki i zwiększenia zysków z prowadzonej działalności. Środki pozyskane w ramach projektu przeznaczone zostały również na zwiększenie
ilości polskiego eksportu i wzmocnienie wizerunku firmy.

Beneficjent:

Firma CONHPOL – Henryk Konopka
Wartość projektu:

448 tys. zł

Wartość dofinansowania UE:

200 tys. zł

Szczegóły: www.wystawa.fundusze.malopolska.pl

“Willingness, determination, a good plan and an excellent product - these
are the most important factors influencing success”, Mr. Henryk Konopka
says - the founder of the Conhpol brand. “I started practically at home - says
Mr. Henryk - and now the company’s products are worn in 50 countries around the world, on 5 continents. The shoes of the Conhpol brand are worn
by businessmen, high school graduates, Arab sheiks, and two pairs were
even sent to the Pope himself”. The Conhpol brand is one of the leaders of
high-quality footwear and is planning further expansion. European Union
funds contribute to the support of the activities. Thanks to them, the company has the opportunity to enter new international markets and increase
profits from its operations. The funds obtained as part of the project were
also intended to increase the volume of Polish exports and strengthen the
company’s image.
Name of the Beneficiary:

CONHPOL – Henryk Konopka
Project value:

PLN 448k
Value of the EU co-financing:

PLN 200k

„Fundusze Europejskie to nie tylko wsparcie finansowe, ale także nauka
planowania, budżetowania i kontroli założonej inwestycji. To praktyczna
wiedza z zakresu biznesu przydatna w skutecznym prowadzeniu firmy.”
Tomasz Żołądź, DlaWina.pl

PRODUKTY
DO PRZECHOWYWANIA
I EKSPONOWANIA WINA
FIRMY DLAWINA.PL
Zwykliśmy mawiać, że „im starsze, tym lepsze”. Kochamy jego aromat
i uwielbiamy smak. Wino – to jeden z najbardziej popularnych i lubianych
trunków. Prawdziwi koneserzy polecają jego leżakowanie, a jako najlepsze
miejsce do tego wskazują piwniczki na wino. Pan Tomasz Żołądź, właściciel
firmy DlaWina.pl przy udziale Funduszy Europejskich opracował projekt
modułowej piwnicy do przechowywania wina i system mebli do jego przechowywania i eksponowania. Konstrukcja piwniczki zapewnia odpowiednie
parametry cieplno-wilgotnościowe przy minimalnych kosztach jej utrzymania i eksploatacji. Innowacyjne produkty polskiego przedsiębiorcy umożliwiają prawidłowe przechowywanie wina i jego kolekcjonowanie nie tylko
przez właścicieli rezydencji, ale i w warunkach domowych.
Beneficjent:

DLAWINA.PL SP. Z O.O.
Łączna wartość projektów:

172 tys. zł

Łączna wartość dofinansowania UE:

121 tys. zł

“European Funds are more than financial support, they also teach to plan,
budget and control the investment. This is practical business knowledge
useful in the effective running of a company.”
Tomasz Żołądź, DlaWina.pl

PRODUCTS FOR
STORING AND
DISPLAYING
DLAWINA.PL WINES
We used to say that “the older, the better.” We love the aroma and we love
the taste. Wine - is one of the most popular and liked liquors. Real connoisseurs recommend aging, and say that wine cellars are the best place to do
it. Mr. Tomasz Żołądź, the owner of DlaWina.pl used the European Funds to
develop a design of a modular basement for storing wine and a system of
furniture for its storage and display. The design of the cellar ensures proper
thermal and humidity parameters with minimal maintenance and operating
costs. The innovative products of the Polish entrepreneur enable the proper storage of wine and its collection not only by the owners of the residence,
but also at home, not only by skilled winemakers and owners of expensive
residences, but also by every sympathizer of this drink.
Name of the Beneficiary:

DLAWINA.PL SP. Z O.O.
Total value of projects:

PLN 172k

Total value of the EU co-financing:

PLN 121k

Szczegóły: www.wystawa.fundusze.malopolska.pl

„Najtrudniej jest wymyślić coś prostego… Wsparcie z Funduszy
Unii Europejskiej pomogło nam zrealizować nasz pomysł.”
Radosław Rakoczy, Extrawheel

“The hard part is to come up with something simple…
Support from the European Union Funds has helped us to realize our idea.”
Radosław Rakoczy, Extrawheel

EXTRAWHEEL EXTRAWHEEL
PRZYCZEPKA I AKCESORIA TRAILER AND BICYCLE
ROWEROWE ACCESSORIES
Coś prostego a jednocześnie będące jedynym na świecie. Mowa o turystycznej przyczepce rowerowej 3 generacji na jednym kole, która jednocześnie
wiezie zapasowe koło do roweru. Ten pomysł narodził się już wiele lat temu.
Na przestrzeni czasu w oparciu o wiedzę i doświadczenie Pan Radosław Rakoczy wraz ze wspólnikiem Panem Krzysztofem Cudzichem stale udoskonalali swój produkt. Dziś wraz z tą niezwykłą przyczepką rowerową tworzone
są nowe wzory przemysłowe i spójna linia produktów takich jak sakwy rowerowe, worki transportowe czy odzież wyprawowa. Podróżnicy z ponad 65
krajów świata m.in. z Korei Południowej, Australii, USA i niemal całej Europy
użytkują produkty firmy Extrawheel. Wykorzystują je nie tylko na krótkich
wycieczkach, ale i wymagających ekspedycjach rowerowych. Potwierdzają
przy tym, że mają najwyższą jakość i sprawdzają się w najbardziej ekstremalnych warunkach.
Beneficjent:

EXTRAWHEEL SP. Z O. O.
Wartość projektu:

122 tys. zł

Wartość dofinansowania UE:

89 tys. zł

Szczegóły: www.wystawa.fundusze.malopolska.pl

Something simple and at the same time the only one in the world. We mean
a 3rd generation cycling trailer on one wheel which at the same time carries
a spare bicycle wheel. The idea was born many years ago. Over time, basing on knowledge and experience, Mr. Radosław Rakoczy and his partner
Krzysztof Cudzich have been constantly improving their product. Today,
along with this unusual bicycle trailer, new industrial designs and a coherent product line of bike panniers, transport bags and expedition clothing
are developed. Travelers from over 65 countries, including South Africa,
Australia, the USA and almost all of Europe use Extrawheel products. They
use them not only on short trips but also on demanding cycling expeditions.
At the same time, they confirm that they are of the highest quality and prove
it in the most extreme conditions.
Name of the Beneficiary:

EXTRAWHEEL SP. Z O. O.
Project value:

PLN 122k

Value of the EU co-financing:

PLN 89k

„Dzięki Funduszom Europejskim moja firma może się rozwijać
i wprowadzać na rynek innowacyjne rozwiązania.”
Dariusz Małek, TIP-TOP

KYAMBALO - GALANTERIA
Z KORY DRZEWA EGZOTYCZNEGO
FIRMY TIP-TOP
KYAMBALO to marka, która swoją działalność opiera na tkaninie wyrabianej
z kory jednej z afrykańskich palm. Ten ekologiczny materiał, prawie nieznany w Europie jest od stuleci głęboko zakorzeniony w afrykańskiej kulturze
i tradycji plemiennej. Produkcja tkaniny odbywa się także z szacunkiem
dla pracy i sprawiedliwego handlu. Fundusze Europejskie umożliwiły Panu
Dariuszowi przeprowadzenie kompleksowych badań nad materiałem, udoskonalenie technologii jego przetwórstwa w przemyśle lekkim oraz opracowanie dokumentacji zgłoszenia patentowego lub wzoru użytkowego. Celem
firmy Pana Dariusza jest promowanie działań ekologicznych. Materiał ma
stanowić alternatywę dla obecnie stosowanych w przemyśle lekkim np.
skór czy tekstyliów. W podejściu do biznesu Pan Dariusz podkreśla swój
szacunek dla ludzi i ich ciężkiej pracy - zakup materiału to realna pomoc
mieszkańcom Afryki.
Beneficjent:

F.H.U. TIP-TOP Dariusz Małek
Wartość projektu:

123 tys. zł

Wartość dofinansowania UE:

90 tys. zł

“Thanks to European Funds, my company can develop
and market innovative solutions.”
Dariusz Małek, TIP-TOP

KYAMBALO - ACCESSORIES FROM
THE BARK OF THE EXOTIC TREE
TIP-TOP COMPANY
KYAMBALO is a brand that bases its activity on fabric made of the bark of
one of African palms. The ecological material, almost unknown in Europe,
has been deeply rooted in African tribal culture and tradition for centuries.
The fabric production also takes place with respect for work and fair trade.
European Funds have enabled Dariusz to carry out comprehensive material research, improve the processing technology in the light industry and
develop documentation of a patent application or utility model. The goal
of Dariusz’s company is to promote ecological activities. The material is to
be an alternative to those currently used in light industry, e.g. leather or
textiles. In the approach to business, Dariusz emphasizes his respect for
people and their hard work - the purchase of material is a real help for the
people of Africa.
Name of the Beneficiary:

F.H.U. TIP-TOP Dariusz Małek
Project value:

PLN 123k

Value of the EU co-financing:

PLN 90k

Szczegóły: www.wystawa.fundusze.malopolska.pl

„Nareszcie po wielu latach odnalazłem swoją drogę życiową.
Dzięki Funduszom Europejskimi mogę spędzać czas
w sposób jaki lubię, i który daje mi satysfakcję.”
Bogdan Ciężadło, FHU “Czosneczek”

“Finally, after many years I have found my way of life.
Thanks to European Funds, I can spend time
in a way that I like, with satisfaction.”
Bogdan Ciężadło, FHU “Czosneczek”

FIRMA HANDLOWO “CZOSNECZEK” BOGDAN
USŁUGOWA „CZOSNECZEK” CIĘŻADŁO TRADE AND
BOGDAN CIĘŻADŁO SERVICE COMPANY
Handel obwoźny zaczyna się cieszyć coraz większą popularnością – dla
klientów wygoda i niższe ceny, a dla właściciela mniejsze koszty i dobra
okazja do zyskania nowych kupujących. Pan Bogdan po 13 latach bycia na
emeryturze dzięki udziałowi w projekcie „Dobry Czas na Biznes” realizowanym ze środków Funduszy Europejskich otworzył własną firmę „Czosneczek” zajmującą się obwoźnym handlem warzywami i owocami. Jego biznes
bardzo dobrze prosperuje, a Pan Bogdan po wielu latach może spełniać się
zawodowo i spędzać czas w sposób taki jak lubi.
Beneficjent:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Nazwa projektu:

Dobry Czas na Biznes – ST

Wartość projektu:

19,26 mln zł

Wartość dofinansowania UE:

16,37 mln zł

Door-to-door selling is becoming more and more popular – due to customers convenience and lower prices, and due to the owner lower costs and
a good opportunity to gain new buyers. Bogdan, after 13 years of being re tired, thanks to his participation in the “Good Time for Business” project, implemented from the European Funds, opened his own company, “Czosneczek”,
dealing with door-to-door sales of vegetables and fruit. His business is
prospering, and Bogdan can develop professionally and spend time
in the way he likes.
Name of the Beneficiary:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Title of the project:

Good Time for Business - ST
Project value:

PLN 19.26 million
Value of the EU co-financing:

PLN 16.37 million

„Dzięki Funduszom Europejskim FlyTech UAV może rozwijać innowacyjne na
skalę światową technologie oraz testować zastosowanie dronów w zupełnie
nowych branżach. Co za tym idzie, jesteśmy w stanie zaproponować naszym
klientom unikalne i nowatorskie rozwiązania, które usprawniają ich pracę.”
Michał Wojas, FLYTECH UAV

Michał Wojas, FLYTECH UAV

INNOWACYJNE FLYTECH UAV
SYSTEMY BEZZAŁOGOWE INNOVATIVE
FLYTECH UAV UNMANNED SYSTEMS
„Lotnictwo to nasza praca i pasja” – mówi prezes firmy FLYTECH UAV Pan
Michał Wojas. FLYTECH UAV zajmuje się produkcją i wdrażaniem na rynek
innowacyjnych produktów - latających systemów bezzałogowych. Firma tworzy drony dla geodezji, rolnictwa czy służb ratunkowych w Polsce
i za granicą. W realizacji jednego z projektów swój udział mają Fundusze
Europejskie. Firma stworzyła innowacyjne na skalę światową usługi oraz
produkty, które zrewolucjonizują rynek energetyczny. Opracowane systemy bezzałogowe służą do inspekcji linii energetycznych (w szczególności
wysokiego i średniego napięcia) i stanowią alternatywę dla kosztownych
kontroli przeprowadzanych za pomocą śmigłowców. Gotowe rozwiązanie
dla polskich operatorów energetycznych pozwala na wzrost niezawodności infrastruktury sieciowej, zmniejszenie kosztów inwentaryzacji sieci oraz
umożliwia szybką interwencję w razie nagłej awarii.
Beneficjent:

FLYTECH UAV SP. Z O.O.

Wartość projektu:

4,87 mln zł

Wartość dofinansowania UE:

3,06 mln zł

Szczegóły: www.wystawa.fundusze.malopolska.pl

“Thanks to the European Funds, FlyTech UAV can develop innovative technologies on a global scale and test the use of drones in completely new industries. As a result, we are able to offer our clients unique and innovative
solutions that improve their work.”

“Aviation is our work and passion” - the president of FLYTECH UAV,
Mr. Michał Wojas says. FLYTECH UAV deals with the production and im plementation of innovative products on the market - flying unmanned systems. The company creates drones for geodesy, agriculture or emergency
services in Poland and abroad. European Funds are involved in the implementation of one of the projects. The company has created innovative global
services and products that will revolutionize the energy market. The developed unmanned systems are used to inspect power lines (in particular,
high and medium voltage lines) and are an alternative to costly inspections
carried out using helicopters. The ready solution for Polish energy operators allows to increase the reliability of network infrastructure, reduce
the costs of network inventory and it also enables rapid intervention in the
event of a sudden failure.
Name of the Beneficiary:

FLYTECH UAV SP. Z O.O.
Project value:

PLN 4.87 million
Value of the EU co-financing:

PLN 3.06 million

Szczegóły: www.wystawa.fundusze.malopolska.pl

„Dzięki Funduszom Europejskim spełniłam swoje marzenie o kameralnym
przedszkolu z najlepszą kadrą i pomocami.”
Beata Larysz, LaLoba

“Thanks to the European Funds, I fulfilled my dream of a cozy kindergarten
with the best staff and tools.”
Beata Larysz, LaLoba

PRZEDSZKOLE INTEGRATION
INTEGRACYJNE KINDERGARTEN
LALOBA LALOBA
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne LaLoba to wyjątkowe miejsce na
mapie Krakowa, które dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej stworzyła Pani Beata Larysz. Przedszkole LaLoba jest kameralną placówką
skupioną na rozwoju dzieci przede wszystkim poprzez ruch, budowanie
relacji społecznych i zabawę. Wykwalifikowana kadra realizuje codziennie
podstawę programową wychowania przedszkolnego, a dodatkowo również
bezpłatne zajęcia z tańca, rytmiki, logopedii oraz zajęcia rozwojowe z psychologiem. Z placówki mogą korzystać także dzieci z niepełnosprawnością
fizyczną, dla których przedszkole zapewnia dodatkowe zajęcia z zakresu
fizjoterapii. Przedszkole zapewnia najmłodszym możliwość beztroskiej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do
ich potrzeb rozwojowych.
Beneficjent:

Beata Larysz LaLoba
Wartość projektu:

743 tys. zł

Wartość dofinansowania UE:

631 tys. zł

LaLoba non-public Integration Kindergarten is a unique place on the map of
Krakow, thanks to the support from the European Union it was created by
Mrs. Beata Larysz. Kindergarten LaLoba is an intimate institution focused
on the development of children primarily through movement, building social
relations and fun. Qualified staff implements the core curriculum of daily
preschool education, as well as free classes in dance, rhythmic classes,
speech therapy and development activities with a psychologist. The facility can also be used by children with physical disabilities, for whom the
kindergarten provides additional physiotherapy classes. The kindergarten
provides the youngest with the opportunity of carefree play and learning in
safe, friendly conditions adapted to their developmental needs.

„Dzięki Funduszom Europejskim edukacja dzieci
może być fantastyczną przygodą.”
Rafał Petryniak, LavaVision

Project value:

PLN 743k
Value of the EU co-financing:

PLN 631k

„Tworzymy nowy wymiar edukacji” – tak brzmi hasło przewodnie firmy LavaVision. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich zespół LavaVision zrealizował projekt, który polegał na stworzeniu zupełnie nowych rozwiązań dydaktycznych. Jak mówi właściciel firmy Pan Rafał Petryniak: „Dzięki wsparciu
Funduszy Europejskich opracowaliśmy rozwiązania, które w efektywny
sposób wspierają procesy nauczania oraz uczenia się. Interakcja ruchem,
dotykiem oraz pisakami świetlnymi pozwala bawić się i uczyć w dowolnej
przestrzeni z wykorzystaniem podłóg, ścian, tablic oraz blatów interaktywnych”. To doskonały sposób na zaangażowanie dzieci w naukę, przez co jest
ona bardziej skuteczna niż tradycyjne lekcje. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem takich form edukacji są niezwykle interesujące, a dzieci szybko
się uczą.

Beneficjent:

LavaVision Rafał Petryniak
Wartość projektu:

1,13 mln zł

Wartość dofinansowania UE:

882 tys. zł

Szczegóły: www.wystawa.fundusze.malopolska.pl

Rafał Petryniak, LavaVision

MULTIMEDIALNE LAVAVISION
URZĄDZENIA EDUKACYJNE MULTIMEDIA EDUCATIONAL
LAVAVISION DEVICES

Name of the Beneficiary:

Beata Larysz LaLoba

“Thanks to European Funds, educating children
can be a fantastic adventure.”

“We create a new dimension of education” - this is the motto of LavaVision.
Thanks to the support of the European Funds, LavaVision team carried out
a project which involved the creation of completely new didactic solutions.
According to the owner of the company, Mr. Rafał Petryniak: “Thanks to the
support of European Funds, we have developed solutions that effectively
support teaching and learning processes. The interaction of movement, touch and light pens allows you to play and learn in any space with the use
of floors, walls, boards and interactive countertops. “The device combines
the advantages of a traditional floor with the functions of interactive whiteboards, controlled with light pens and touch gestures. It is a great way to
involve children in learning, which makes it more effective than traditional
lessons. Classes conducted using such forms of education are extremely
interesting, and children learn quickly.
Name of the Beneficiary:

LavaVision Rafał Petryniak
Project value:

PLN 1.13 million
Value of the EU co-financing:

PLN 882k

Szczegóły: www.wystawa.fundusze.malopolska.pl

„Oświetlenie ma znaczenie, a dzięki Funduszom Europejskim
nasza jakość oświetlenia trafi również do Ciebie.”
Konrad de Lehenstein-Filip, Luminis Oświetlenie

LUMINIS
OŚWIETLENIE
Pan Konrad de Lehenstein-Filip, właściciel firmy Luminis Oświetlenie był
uczestnikiem projektu Małopolskie Bony Rozwojowe. Projekt realizowany
przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego umożliwia mikro, małym
i średnim przedsiębiorstwom z obszaru województwa małopolskiego dostęp
do usług rozwojowych, dzięki którym mogą oni nabyć i poszerzyć umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe. Przyznane w ramach projektu punkty
Pan Konrad wykorzystał na szkolenia z zakresu marketingu internetowego,
podczas których uzyskał komplet informacji na temat tego jak prowadzić
marketing w Internecie wykorzystując stronę internetową, narzędzia Google
oraz Facebooka. Dla Pana Konrada najważniejsza jest jakość obsługi klienta
oraz podnoszenie kwalifikacji. Dzięki nim ma pewność, że Jego klienci otrzymają wyjątkowe lampy, które będą świecić dobrym i zdrowym światłem.

Beneficjent:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Nazwa projektu:

Małopolskie Bony Rozwojowe
Wartość projektu:

81,65 mln zł

Wartość dofinansowania UE:

69,40 mln zł

Szczegóły: www.wystawa.fundusze.malopolska.pl

“Lighting matters, and thanks to the European Funds, our lighting
quality will also be available to you.”
Konrad de Lehenstein-Filip, Luminis Lighting

LUMINIS
LIGHTING
Mr. Konrad de Lehenstein-Filip, the owner of the Luminis Lighting company, was a participant in the Malopolska Development Vouchers project. The
project was implemented by the Malopolska Regional Development Agency
to enable micro, small and medium enterprises from the Malopolska Region to access development services, thanks to which they can acquire and
extend skills and professional qualifications. Credits granted within the project were used by Konrad for training in the field of the Internet marketing,
during which he obtained a complete set of information on how to conduct
marketing on the Internet using the website, Google and Facebook. The most
important thing for Konrad is the quality of customer service and the improvement of qualifications. Thanks to them, he can be sure that his clients will
receive unique lamps that will shine with good and healthy light.

Name of the Beneficiary:

Malopolska Regional Development Agency S.A.
Title of the project:

Malopolska Development Vouchers
Project value:

PLN 81.65 million
Value of the EU co-financing:

PLN 69.40 million

„Całe życie chciałam mieć coś swojego. Moda to moja pasja i hobby.
Marzyłam o sklepie z odzieżą, a udział w projekcie i dotacje jakie dostałam
na założenie firmy pozwoliły na realizację tych planów.”
Grażyna Wikłacz, „Magia Mody”

“All my life I have wanted to have something of my own. Fashion is my passion and hobby. I dreamed about a clothing store, and the participation in
the project and the subsidies I got for setting up the company allowed me
to implement the plans.”
Grażyna Wikłacz, “Magic of Fashion”

SKLEP ODZIEŻOWY “MAGIC OF FASHION”
„MAGIA MODY” CLOTHING STORE
Pani Grażyna Wikłacz od zawsze marzyła o własnym biznesie, który dawałby Jej radość i satysfakcję. Dzięki swojej determinacji w dążeniu do celu,
wytrwałości i wsparciu Funduszy Europejskich prowadzi w Nowym Sączu
własny sklep odzieżowy „Magia Mody” i realizuje się zawodowo. Szansa
wzięcia udziału i skorzystania z dofinansowania w ramach projektu „Mój
szef to ja!” pomogła Pani Grażynie podjąć decyzję o otworzeniu swojej działalności i dodała odwagi w realizacji marzeń. Środki pozyskane w ramach
dotacji Pani Grażyna przeznaczyła na zakup sprzętów i wyposażenia sklepu. Ponadto projekt umożliwił Jej udział w szkoleniach pomocnych w planowaniu i prowadzeniu własnej działalności.
Beneficjent:

Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki
Inkubator Przedsiębiorczości
Nazwa projektu:

Mój szef to ja!

Wartość projektu:

18,93 mln zł

Wartość dofinansowania UE:

16,09 mln zł

Grażyna Wikłacz has always dreamed about her own business that would
give her joy and satisfaction. Thanks to her determination in pursuing the
goal, perseverance and support of European Funds, she is now running her
own fashion store, “Magic of Fashion” in Nowy Sącz and works professionally. The chance to participate and take advantage of the funding within the
“My boss is me!” project helped Grażyna decide to open her business and
gave her courage in realizing her dreams. The funds obtained as part of the
subsidy were allocated by Grażyna to the purchase of devices and shop
equipment. In addition, the project enabled her to participate in training to
help her plan and run her own business.
Name of the Beneficiary:

City of Nowy Sącz – Nowy Sącz
Business Incubator
Title of project:

My boss is me!
Project value:

PLN 18.93 million
Value of the EU co-financing:

PLN 16.09 million

Szczegóły: www.wystawa.fundusze.malopolska.pl

„Dzięki Funduszom zaprojektowałam swój sukces
i zmieniłam marzenia w realne wydarzenia.”
Anita Matysik

“Thanks to the Funds, I designed my success
and changed my dreams into real events.”
Anita Matysik

ANITA MATYSIK ANITA MATYSIK
STAŻ W RAMACH PROJEKTU INTERNSHIP WITHIN THE
„ZAPROJEKTUJ SUKCES” “DESIGN SUCCESS” PROJECT
Rozwój zawodowy to nie tylko poszerzanie swoich umiejętności, które są niezbędne do wykonywania zadań na aktualnym stanowisku, ale także dbanie
o zdobywanie dodatkowych kompetencji, które mogą pozytywnie wpłynąć
na naszą ścieżkę zawodową. Fundusze Europejskie dają możliwość doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. Projekt „Zaprojektuj sukces”,
którego uczestniczką jest Pani Anita umożliwił Jej udział w stażu krawieckim. Podczas stażu Pani Anita nabyła wiedzę i doświadczenie, a teraz realizuje się w swojej pasji i z powodzeniem projektuje i szyje ubrania. Sięgając
po wsparcie środków unijnych możemy każdego dnia, tak jak Pani Anita robić
to co się kocha, z ciekawymi wyzwaniami i satysfakcją.
Beneficjent:

JMM Mariusz Lewandowski
Nazwa projektu:

ZAPROJEKTUJ SUKCES!
Projekt aktywizacji zawodowej pozostających
bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej
Wartość projektu:

1,14 mln zł

Wartość dofinansowania UE:

970 tys. zł

Szczegóły: www.wystawa.fundusze.malopolska.pl

Professional development is not only about expanding one’s skills that are
necessary to perform tasks in the current position, but also taking care of
acquiring additional competences that can positively affect our professional path. European Funds give you the opportunity to improve your skills
and improve your qualifications. The “Design a Success” project whose participant include Anita, enabled her to participate in a tailoring internship.
During the internship, Anita acquired knowledge and experience, and now
realizes herself in her passion and successfully designs and sews clothes.
Reaching for the support of the EU funds, we can do what you love every
day, just like Anita, with interesting challenges and satisfaction.
Name of the Beneficiary:

JMM Mariusz Lewandowski
Title of the project:

DESIGN SUCCESS!
Project of professional activation
of the unemployed in the West Malopolska Region

„Dzięki Funduszom Europejskim
mogę realizować swoją pasję.”
Daniel Myszkowski Fotografia

“Thanks to the European Funds,
I can realize my passion.”
Daniel Myszkowski. Photography

DANIEL MYSZKOWSKI DANIEL MYSZKOWSKI.
FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY
Zdjęcia pozwalają uchwycić chwilę i zatrzymać czas. Te najpiękniejsze
tworzone są z pasji i zaangażowania – dokładnie tak jest w przypadku zdjęć
Pana Daniela Myszkowskiego. Fotografia to Jego życiowa pasja, a dzięki
udziałowi w projekcie „Dobry Czas na Biznes” założył firmę i zakupił sprzęt.
Inne korzyści z udziału w projekcie to wymiana doświadczeń z ciekawymi
osobami, które mógł poznać podczas udziału w szkoleniach oraz pomoc
w prowadzeniu działalności i szkolenia z zakresu jej planowania. Pan Daniel realizuje się zawodowo robiąc to co sprawia mu najwięcej przyjemności.

Beneficjent:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Nazwa projektu:

Dobry Czas na Biznes – KOM
Wartość projektu:

32,72 mln zł
Wartość dofinansowania UE:

27,81 mln zł

Photographs let you capture a moment and halt time. The most beautiful
are created from passion and commitment - this is exactly the case with
the photographs made by Daniel Myszkowski. Photography is his life passion, and thanks to his participation in the “Good Time for Business” project
he founded a company and bought equipment. Other benefits from participating in the project include the exchange of experiences with interesting
people that he could get to know during the training and help in running the
business and training in the planning of it. Daniel is doing his job professionally doing what he enjoys the most.
Name of the Beneficiary:

Malopolska Regional Development Agency S.A.
Title of the project:

Good Time for Business - KOM
Project value:

PLN 32.72 million
Value of the EU co-financing:

PLN 27.81 million

Project value:

PLN 1.14 million
Value of the EU co-financing:

PLN 970k

Szczegóły: www.wystawa.fundusze.malopolska.pl

„Fundusze Europejskie pozwalają rozwinąć skrzydła
polskim mikroprzedsiębiorstwom.”
Katarzyna Gut, Katarzyna Wolińska-Kennard, New Team

“European Funds allow Polish microenterprises
spread their wings.”
Katarzyna Gut, Katarzyna Wolińska-Kennard, New Team

NATURALNE NEW TEAM
KOSMETYKI NATURAL
MARKI NEW TEAM COSMETICS
Jako konsumenci jesteśmy bardziej świadomi zagrożeń wynikających ze stosowania substancji pochodzenia chemicznego, sztucznych barwników czy
parabenów. Kosmetyki tworzone z naturalnych składników stają się coraz
popularniejsze i podbijają rynek drogeryjny. Takie są kosmetyki krakowskiej
marki New Team. Pomysłodawczyniami projektu zrealizowanego ze środków
Unii Europejskiej, w ramach którego firma wprowadziła do sprzedaży cztery
nowe, innowacyjne w skali kraju kosmetyki na bazie naturalnych surowców
są Panie Katarzyna Gut i Katarzyna Wolińska-Kennard. Peelingi na bazie
oleju z pestek malin, pestek granatu, oleju Marula i oleju z drzewa Tamanu,
to produkty w 99% naturalne i w 100% wegańskie. Naturalne kosmetyki
marki New Team to alternatywa dla tych, którzy oprócz skuteczności cenią
sobie zawartość naturalnych składników.
Beneficjent:

NEW TEAM Sp. z o.o.
Łączna wartość projektów:

240 tys. zł

Łączna wartość dofinansowania UE:

166 tys. zł

Szczegóły: www.wystawa.fundusze.malopolska.pl

As consumers, we are more aware of the risks of using substances of
chemical origin, artificial colors or parabens. Cosmetics created from
natural ingredients are becoming more and more popular and are conquering the drugstore market. The Krakow New Team cosmetics are such
cosmetics. The originators of the project implemented it from the European Union funds, the company introduced four news, innovative cosmetics based on natural raw materials on a national scale: Mrs. Katarzyna Gut and Mrs. Katarzyna Wolińska-Kennard. Their peelings based
on oil from raspberry seeds, pomegranate seeds, Marula oil and Tamanu
oil are products that are 99% natural and 100% vegan. The New Team
natural cosmetics are an alternative for those who value the content of
natural ingredients in addition to effectiveness.
Name of the Beneficiary:

NEW TEAM Sp. z o.o.
Total value of projects:

PLN 240k

Total value of the EU funding:

PLN 166k

„Dzięki Funduszom Europejskim przeszliśmy
na wyższy poziom technologiczny.”
Wiesław Ziarno, PAKOREX

OPAKOWANIA
FIRMY PAKOREX
Korzystamy z nich każdego dnia i z pewnością ciężko byłoby wyobrazić sobie
ich brak na sklepowych półkach podczas codziennych zakupów. Mowa o papierowych torbach do pakowania pieczywa, wyrobów cukierniczych i innej
żywości, w których zastosowanie foliowego okienka umożliwia ekspozycję
zapakowanego towaru. To właśnie w Małopolsce, w Osieku firma PAKOREX
jako pierwsza w kraju rozpoczęła ich produkcję i stała się ich znaczącym
producentem na rynku. Torebki są wykonywane z papierów ekologicznych
i stanowią alternatywę dla woreczków foliowych. W ostatnim czasie firma
PAKOREX wprowadziła kolejną serię opakowań dla małej gastronomii w postaci opakowań umożliwiających podgrzewanie produktów żywnościowych
bezpośrednio w opakowaniu. Za pomysł, realizację i nadzór nad projektem
realizowanym przy udziale Funduszy Europejskich odpowiada jeden z założycieli firmy PAKOREX – Pan Wiesław Ziarno. Wyroby firmy można spotkać
zarówno w największych sieciach handlowych i gastronomicznych w Polsce,
jak i za granicą.
Beneficjent:

PAKOREX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość projektu:

3,87 mln zł

Wartość dofinansowania UE:

1,13 mln zł

“Thanks to the European Funds, we have moved to
a higher technological level.”
Wiesław Ziarno, PAKOREX

PAKOREX
PACKAGING
We use them every day and it would be hard to imagine no presence of them
on store shelves during everyday shopping. I mean paper bags for packaging
bread, confectionery and other food, in the case of which the use of a foil
window allows the presentation of the packaged goods. It was in the Malopolska Region, in Osiek, that PAKOREX was the first in the country to
start production and became their major producer on the market. The bags
are made of ecological papers and are an alternative to plastic bags. Re cently, PAKOREX has introduced another series of packaging for small
catering in the form of packaging enabling the heating of food products directly in the packaging. The idea, implementation and supervision of the
project implemented with the participation of European Funds are the responsibilities of one of the founders of PAKOREX – Mr. Wiesław Ziarno.
The company’s products can be found both in the largest retail and catering
chains in Poland and abroad.
Name of the Beneficiary:

PAKOREX LIMITED LIABILITY
COMPANY LIMITED PARTNERSHIP
Project value:

PLN 3.87 million
Value of the EU co-financing:

PLN 1.13 million

Szczegóły: www.wystawa.fundusze.malopolska.pl

„Fundusze Europejskie dodały mi odwagi do realizacji marzeń.
Dzięki nim mogę realizować swoją największą pasję.”
Magdalena Sięka-Kędzierska, Pracownia artystyczna Inversja

“European Funds have given me courage to pursue my dreams.
Thanks to them, I can realize my greatest passion.”
Magdalena Sięka-Kędzierska, Inversja Artistic Studio

PRACOWNIA INVERSJA
ARTYSTYCZNA ARTISTIC
INVERSJA STUDIO
Rzeźby ceramiczne i drewniane, własnoręcznie wykonane meble ogrodowe,
malarstwo ścienne oraz produkty wykonane z gliny – miłość, pasja a od
niedawna dzięki wsparciu Funduszy Europejskich spełnienie marzeń Pani
Magdaleny Sięki-Kędzierskiej. Pani Magdalena od dzieciństwa zajmuje się
sztuką. Od dawna myślała nad założeniem własnej działalności, w której
mogłaby połączyć pasję z pracą zarobkową. Projekt „Zostań Podhalańskim
Przedsiębiorcą” przekonał ją do podjęcia ważnej decyzji o założeniu własnej firmy. Dzięki niemu Pani Magdalena otworzyła własną pracownię artystyczną Inversja, w której świadczy usługi z zakresu rzeźbiarstwa, malarstwa i ceramiki.
Beneficjent:

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
Nazwa projektu:

Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II

Wartość projektu:

15,31 mln zł

Wartość dofinansowania UE:

13,02 mln zł

Szczegóły: www.wystawa.fundusze.malopolska.pl

Ceramic and wooden sculptures, hand-made garden furniture, hand-painted decorations on the walls and products made of clay - love, passion and,
thanks to the support of European Funds, fulfillment of the dreams of Magdalena Sięka-Kędzierska. Magdalena has been involved in art since her
childhood. For a long time she has been thinking about starting her own
business, where she could combine her passion with paid work. The “Become a Podhale Entrepreneur” project convinced her to make an important
decision to set up her own company. Thanks to it, Magdalena opened her
own Inversja studio, where she provides services in the field of sculpture,
painting and ceramics.
Name of the Beneficiary:

Foundation for the Development of the Rabka Region
Title of the project:

Become a Podhale Entrepreneur II
Project value:

PLN 15.31 million
Value of the EU co-financing:

PLN 13.02 million

„Dzięki naszym zaangażowanym pracownikom i Funduszom Europejskim
rozwijamy się i zdobywamy kolejne zagraniczne rynki.”
Grzegorz Krupnik, PROTECH Sp. z o.o.

“Thanks to our committed employees and European Funds,
we are developing and acquiring new foreign markets.”
Grzegorz Krupnik, PROTECH Sp. z o.o.

PRODUCENT PROTECH SP. Z O.O.
KOTŁÓW GRZEWCZYCH MANUFACTURER OF
PROTECH SP. Z O.O. HEATING BOILERS
Innowacyjna firma – to tytuł jakim z pewnością należy nazywać firmę PROTECH. Liczne projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej (łączna
wartość ponad 36,9 mln zł) pozwalają budować przewagę konkurencyjną
przedsiębiorstwa oraz wdrażać zaawansowane technologie (informatyzacje,
robotyzacje, zaawansowane technologicznie maszyny produkcyjne). Ponadto firma prowadzi szeroką działalność badawczą współpracując z jednostkami naukowymi z Małopolski oraz inwestuje w wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Za rozwój firmy i aktywne pozyskiwanie środków
unijnych odpowiada Pan Grzegorz Krupnik – Prezes Zarządu. Jednak jak
sam podkreśla – „Za sukcesem firmy stoją jej doświadczeni i zaangażowani
pracownicy. To dzięki ich ciężkiej pracy oraz Funduszom Europejskim możliwe jest osiąganie tak wysokich wyników i kolejnych sukcesów”.

Beneficjent:

PROTECH Sp. z o.o.

Łączna wartość projektów:

36,91 mln zł

Łączna wartość dofinansowania UE:

13,03 mln zł

An innovative company - PROTECH should definitely be called this name.
Numerous projects implemented from the European Union funds (the total
value of over PLN 36,9 million) allow to build a competitive advantage of the
company and implement advanced technologies (computerization, robotization, technologically advanced production machines). The company also
conducts extensive research activities in cooperation with scientific units
from the Malopolska Region and invests in the use of renewable energy sources. Grzegorz Krupnik - the President of the Management Board is responsible for the development of the company and the active acquisition of
the EU funds. However, as he emphasizes - “The company’s experienced and
committed employees are behind the success of the company. It is thanks to
their hard work and the European Funds that such high results and subsequent successes could be achieved”.
Name of the Beneficiary:

PROTECH Sp. z o.o.
Total value of projects:

PLN 36.91 million
Total value of the EU co-financing:

PLN 13.03 million

Szczegóły: www.wystawa.fundusze.malopolska.pl

„Projekt badawczo-rozwojowy, który realizujemy przy pomocy Funduszy Europejskich pozwoli na szybsze wprowadzenie na rynek tańszych odpowiedników leków. Wpłynie to na obniżenie kosztów terapii i poprawę jakości życia pacjentów.”
dr Jan Smagur, Dyrektor Działu Biologii Molekularnej i Komórkowej Selvita Services Sp. z o.o.

PLATFORMA BADAWCZA
BIOPODOBNYCH
PRZECIWCIAŁ O DZIAŁANIU
TERAPEUTYCZNYM
SELVITA SERVICES SP. Z O.O.
Postęp naukowy w medycynie i szybki rozwój technologiczny umożliwiają
zastosowanie na znacznie większą skalę w terapii schorzeń onkologicznych
leków z rodzaju terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych. Terapia ta
przyjmuje formę tzw. medycyny spersonalizowanej, dzięki czemu można wyłonić mniejsze grupy chorych, dla których leczenie dobrane będzie na podstawie znanego mechanizmu, a przez to będzie oferować lepsze rokowania
na wyleczenie. Główną zaletą tego typu rozwiązań jest fakt, iż jej zastosowanie oferuje mniejsze ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Zespół
badawczy z firmy Selvita pod nadzorem Pana dr. Jana Smagura prowadzi
innowacyjne w skali kraju badania, których rezultatem będzie kompleksowa
i gotowa do użycia oferta badań laboratoryjnych dla wspomnianych terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych. Projekt umożliwi szybsze wprowadzenie na rynek tańszych odpowiedników leków co znacznie wpłynie przede
wszystkim na obniżenie kosztów terapii pacjentów.
Beneficjent:

Selvita Services Sp. z o.o.
Wartość projektu:

3,73 mln zł

Wartość dofinansowania UE:

2,52 mln zł

Szczegóły: www.wystawa.fundusze.malopolska.pl

“The R&D project that we implement with the help of European Funds,
will allow for faster introduce cheaper drug counterparts to the market.
This will reduce the cost of therapy and improve the quality of life of patients.”
MD Jan Smagur, Head of the Molecular and Cell Biology Department at Selvita Services Sp. z o.o.

TEST PLATFORM FOR
BIOSIMILAR ANTIBODIES
WITH THERAPEUTIC
EFFECTS BY
SELVITA SERVICES SP. Z O.O.
Scientific advances in medicine and rapid technological development make
it possible to apply drugs of a kind of therapeutic monoclonal antibodies on
a much larger scale in the treatment of oncological diseases. The therapy
takes the form of the so-called personalized medicine, thanks to which it is
possible to select smaller groups of patients for whom the treatment will
be selected on the basis of a known mechanism, and thus will offer better
prognosis for curing. The main advantage of this type of solutions is the
fact that its use offers a lower risk of side effects. The research team from
Selvita, supervised by MD Jan Smagura, conducts innovative research in
the country, that will result in a comprehensive and ready-to-use offer of
laboratory tests for the aforementioned therapeutic monoclonal antibodies.
The project will allow faster introduction of cheaper drug counterparts to
the market, which will have a major impact on reducing the costs of patient therapy.
Name of the Beneficiary:

Selvita Services Sp. z o.o.
Project value:

PLN 3.73 million
Value of the EU funding:

„Z pomocą Funduszy Europejskich mogłam zrealizować ideę: więcej wiedzieć, lepiej
działać. Dzięki projektowi, dalszej edukacji i pozyskanym środkom dalszy rozwój
stał się faktem. Realizujemy nasz cel pomocy potrzebującym pacjentom.”
Marta Niedziela-Sołtysiak, Centrum Stomatologii UŚMIECHNIJ MI SIĘ

AUTORSKA METODA
LECZENIA ZABURZEŃ
NARZĄDU ŻUCIA
W CENTRUM STOMATOLOGII
UŚMIECHNIJ MI SIĘ
Nowa klinika stomatologiczna „Uśmiechnij Mi Się” w Oświęcimiu wprowadziła innowacyjną metodę leczenia zaburzeń narządu żucia. Projekt, który
zrealizowała Pani Marta Niedziela-Sołtysiak z udziałem Funduszy Europejskich zrewolucjonizował rynek usług branży stomatologicznej. Jednym
z głównych elementów decydującym o innowacyjności metody leczenia jest
zastosowanie autorskiego urządzenia rehabilitacyjnego. Proces leczenia
i zastosowanie indywidualnie dobranej i modyfikowanej szyny nazębnej eliminuje napięcie mięśni języka. Jest to pierwsze i jedyne tego typu urządzenie dostępne na rynku. Uzyskany efekt to relaksacja pozostałych mięśni
odpowiedzialnych za proces żucia oraz redukcja bóli napięciowych szyi.
Beneficjent:

UŚMIECHNIJ MI SIĘ MARTA NIEDZIELA-SOŁTYSIAK
Wartość projektu:

3,58 mln zł

Wartość dofinansowania UE:

1,10 mln zł

“With the help of European Funds, I was able to realize the idea: to know more, to
act better. Thanks to the project, further education and the funds obtained, further
development has become a fact. We implement our goal of helping patients in need.”
Marta Niedziela-Sołtysiak, SMILE AT ME Center of Dentistry

AN ORIGINAL METHOD OF
TREATING THE MASTICATORY SYSTEM DISORDERS
IN THE SMILE AT ME
CENTER OF DENTISTRY
The new “Smite at me” dental clinic in Oświęcim has introduced an innovative method of treating masticatory organ disorders. The project implemented
with the use of European Funds by Marta Niedziela-Sołtysiak revolutionized
the market of services in the dental industry. One of the main elements decisive on the innovation of the treatment method is the use of a proprietary
rehabilitation device. The treatment process and the use of individually selected and modified dental splints eliminate the tension of the tongue muscles. This is the first and only device of this type available on the market.
The obtained effect is the relaxation of other muscles responsible for the
chewing process and the reduction of neck tension pains.
Name of the Beneficiary:

SMILE AT ME MARTA NIEDZIELA-SOŁTYSIAK
Project value:

PLN 3.58 million
Value of the EU co-financing:

PLN 1.10 million

PLN 2.52 million

Szczegóły: www.wystawa.fundusze.malopolska.pl

„Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich mogłam założyć działalność
usługową w branży krawiecko-modniarskiej. Środki z dotacji przeznaczyłam na zakup profesjonalnych maszyn i wyposażenie lokalu.”
Teresa Skotnicka-Ogar, „Wariacje z igłą”

“Thanks to the support of the European Funds, I could set up a service activity in the tailoring and fashion industry. The funds from the subsidy was spent
on the purchase of professional devices and equipment for the premises.”
Teresa Skotnicka-Ogar, “Variations with a Needle”

„WARIACJE “VARIATIONS
Z IGŁĄ” WITH A NEEDLE”
TERESA SKOTNICKA-OGAR TERESA SKOTNICKA-OGAR
Projektowanie i szycie ubrań to forma wyrażania swojej osobowości. Szyjemy i przerabiamy nie tylko aby zaoszczędzić, ale przede wszystkim dla
satysfakcji i dumy z własnoręcznie zaprojektowanej i wykonanej rzeczy.
Pani Teresa Skotnicka-Ogar, uczestniczka projektu „Dobry Czas na Biznes” jest przykładem na to, że pasję i zainteresowania można przekształcić
w dobry biznes. Dotychczas długotrwale bezrobotna, dzięki wsparciu Funduszy Europejskich otworzyła firmę „Wariacje z igłą”, w której zajmuje się
projektowaniem i szyciem ubrań. Udział w projekcie umożliwił Pani Teresie
powrót na rynek pracy w najbardziej przyjemny dla niej sposób – realizując
się w swojej pasji.
Beneficjent:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Nazwa projektu:

Dobry Czas na Biznes – ST

Wartość projektu:

19,26 mln zł

Wartość dofinansowania UE:

16,37 mln zł

Szczegóły: www.wystawa.fundusze.malopolska.pl

Designing and sewing clothes are forms of expressing your personality. We
sew and change not only to save, but above all for the satisfaction and pride
of a hand-designed and made thing. Teresa Skotnicka-Ogar, participant of
the “Good Time for Business” project is an example of the fact that passion
and interests can be transformed into a good business. So far, the long-term
unemployed, thanks to the support of European Funds, has opened the “Variations with a Needle” company in which she designs and sews clothes. Participation in the project enabled Teresa to return to the labor market in the
most pleasant way for her - realizing her passion.
Name of the Beneficiary:

Malopolska Regional Development Agency S.A.
Title of the project:

Good Time for Business - ST
Project value:

PLN 19.26 million

„Fundusze Europejskie sprawiły, że wnętrza domów naszych klientów
zyskały więcej światła i otworzyły się na nowe możliwości.”
Marek Kościelniak, VANMAR

“European Funds made the interiors of our clients’ homes
allow more light and opened up our new opportunities.”
Marek Kościelniak, VANMAR

PRODUCENT MEBLI VANMAR FURNITURE
VANMAR MANUFACTURERS
VANMAR to przedsiębiorstwo, które od kilkunastu lat zajmuje się produkcją
mebli. Dzięki swojemu doświadczeniu zapewnia klientom nowoczesne produkty o bardzo wysokiej jakości. Są to w szczególności: stoliki RTV, biurka, komody, szafy i regały. W ramach projektu zrealizowanego przy udziale
środków Unii Europejskiej firma nabyła specjalistyczny sprzęt i na bazie
własnych prac badawczo-rozwojowych wprowadziła na rynek innowacyjne
produkty i nowe technologie produkcji. Przedsiębiorstwo Pana Marka Kościelniaka w swojej ofercie posiada kolekcję mebli kompaktowych, dedykowaną do mniejszych pomieszczeń. Meble zostały tak zaprojektowane, aby
łączyć w sobie wiele funkcji i ułatwić życie w małej przestrzeni. Charakteryzuje je zarówno innowacyjność pod kątem użytkowym, jak i designerskim.
Beneficjent:

VANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Wartość projektu:

2,76 mln zł

Wartość dofinansowania UE:

900 tys. zł

VANMAR is a company that has been manufacturing furniture for over
a decade. Thanks to its experience, it provides its customers with modern
products of very high quality. They include, in particular, tables for home
electronics, desks, dressers, wardrobes and shelves. The project implemented with the used of the European Union involved the company’s acquisition
of specialized equipment and basing on its own research and development
works to market innovative products and new production technologies. The
company of Marek Kościelniak has a collection of compact furniture dedicated to smaller rooms in its offer. The furniture has been designed to combine
many functions and make life easier in a small space. They are characterized
by both usability as well as designer innovation.
Name of the Beneficiary:

VANMAR LIMITED LIABILITY COMPANY
LIMITED PARTNERSHIP
Project value:

PLN 2.76 million
Value of the EU co-financing:

PLN 900k

Value of the EU co-financing:

PLN 16.37 million
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Kwoty dla Polski

„Rozwój w ostatnich latach firma zawdzięcza środkom z Unii Europejskiej,
które pomogły unowocześnić park maszynowy i dzięki temu
wprowadzić do produkcji nowe wyroby.”
Roman Olchawa, Zakład Mechaniczny „Precyzja” Sp. z o.o.

“In recent years, the company owes its development to funds from the
European Union, which helped to modernize the machine park and thus
introduce new products into production.”
Roman Olchawa, “Precision” Mechanical Plant Sp. z o.o.

ZAKŁAD MECHANICZNY “PRECISION”
„PRECYZJA” MECHANICAL PLANT
Zakład Mechaniczny „Precyzja” w Czchowie to firma, która powstała w oparciu o rodzinne, wieloletnie tradycje rzemieślnicze, sięgające lat 50-tych. To
przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w produkcji różnego rodzaju maszyn
rozdrabniających do gałęzi, odpadów drewna i tworzyw sztucznych. Prezes
spółki Pan Roman Olchawa w oparciu o własne doświadczenie i wiedzę oraz
wsparcie środków unijnych nieustannie stara się rozwijać, powiększać i unowocześniać firmę. Do produkcji stopniowo wprowadzane są na rynek nowe
i trudniejsze technologicznie wyroby. Produkty firmy poza rynkiem polskim
dostępne są również w innych krajach Unii Europejskiej, m.in. w Niemczech,
Austrii, Czechach czy Szwajcarii.

Beneficjent:

Zakład Mechaniczny „Precyzja” Sp. z o.o.
Łączna wartość projektów:

316 tys. zł

Łączna wartość dofinansowania UE:

175 tys. zł
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The “Precision” Mechanical Plant in Czchów is a company that was founded on the basis of family, many years of craft traditions dating back to the
1950s. This is an enterprise that specializes in the production of various
types of crushing machines for branches, wood waste and plastics. The President of the company, Mr. Roman Olchawa, based on his own experience
and knowledge as well as the support of the EU funds, constantly striving
to develop, enlarge and modernize the company. New and technologically
more difficult products are gradually being introduced into the market. The
company’s products outside the Polish market are also available in other
European Union countries, including in Germany, Austria, the Czech Republic and Switzerland.
Name of the Beneficiary:

“Precision” Mechanical Plant Sp. z o.o.
Total value of projects:

PLN 316k

Total value of the EU funding:

PLN 175k

Amounts for Poland

– Polityka Spójności

– Cohesion Policy

2004 – 2006

2004 – 2006

11,4

mld

67,9
2014 – 2020

11,4

billion

67,9
2014 – 2020

82,5 82,5
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Hymn Unii Europejskiej
– „Oda do radości”
O Radości, iskro bogów,
Kwiecie Elizejskich Pól
Święta na twym świętym progu
Staje nasz natchniony chór.
Jasność twoja wszystko zaćmi
Złączy co rozdzielił los
Wszyscy ludzie będą braćmi
Tam gdzie twój przemówi głos.
Kto przyjaciel, ten niech zaraz
Stanie tutaj pośród nas,
I kto wielką miłość znalazł
Ten niech z nami dzieli czas.

The European anthem
– “Ode to Joy”

Z nami ten, kto choćby jedną
Duszę rozpłomienić mógł.
Ale kto miłości nie zna,
Niech nie wchodzi tu na próg.

Joy, bright spark of divinity,
Daughter of Elysium,
Fire-inspired we tread
Thy sanctuary.

Patrz, patrz: wielkie słońce światem
Biegnie sypiąc złote skry,
Jak zwycięzca, jak bohater Biegnij, bracie, tak i ty.

Thy magic power re-unites
All that custom has divided,
All men become brothers
Under the sway of thy gentle wings.

Radość tryska z piersi ziemi,
Radość pije cały świat.
Dziś wchodzimy, wstępujemy
Na Radości złoty ślad.

Whoever has created
An abiding friendship,
Or has won
A true and loving wife,

Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie,
Ona w splocie ludzkich rąk,
Z niej najlichszy robak czerpie,
Z niej - najwyższy niebios krąg.

All who can call at least one soul theirs,
Join in our song of praise;
But any who cannot must creep tearfully
Away from our circle.

Bracie, miłość niezmierzona
Mieszka pod namiotem gwiazd,
Całą ludzkość weź w ramiona
I ucałuj jeszcze raz.

All creatures drink of joy
At nature’s breast.
Just and unjust
Alike taste of her gift;

Wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie,
Ja nowinę niosę wam:
Na gwiaździstym firmamencie
Miłość, miłość mieszka tam.

She gave us kisses and the fruit of the
vine,
A tried friend to the end.
Even the worm can fell contentment,
And the cherub stands before God!

Wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie,
Ja nowinę niosę wam:
Na gwiaździstym firmamencie
Miłość, miłość mieszka tam!

Przekład: Konstanty Ildefons Gałczyński
Autor: Fryderyk Schiller

Gladly, like the heavenly bodies
Which He set on their courses
Through the splendour of the firmament;
Thus, brothers, you should run your race,
As a hero going to conquest.
You millions, I embrace you.
This kiss is for all the world!
Brothers, above the starry canopy
There must dwell a loving Father.
Do you fall in worship, you millions?
World, do you know your Creator?
Seek Him in the heavens!
Above the stars must He dwell.
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