60 mln zł na inwestycje małych i średnich firm
Mirosława Dulat
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Marszałek ogłosił listę małych i średnich przedsiębiorstw, które dostały unijne dotacje do
planowanych inwestycji. Firmy otrzymały prawie 60 mln zł. Rozwój planuje nie tylko branża
przemysłowa, ale też Zoo Safari w Świerkocinie
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Zielonogórska firma Mazel zatrudnia
ponad 170 osób. Jej wniosek został
najlepiej oceniony ze wszystkich
dokumentów, które wpłynęły do
Urzędu Marszałkowskiego

Na stronie internetowej Lubuskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego można znaleźć listę firm, które dostały pieniądze na
inwestycje. Dotacje zostały przyznane 46 przedsiębiorcom. Do swoich
budżetów mogą oni dopisać łącznie 60 mln zł. - Dofinansowanie ma
przede wszystkim poprawić konkurencyjność firm. Specjaliści oceniali
m.in. innowacyjność i wskaźniki rezultatów, np. to, ile można zarobić lub
ilu klientów uda się zdobyć po przeprowadzeniu zmian. Wnioski złożyło
125 firm. Dotacje dostały te, które podczas oceny otrzymały powyżej 70
proc. możliwych punktów - wyjaśnia Elżbieta Polak, wicemarszałek
województwa.
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Zielonogórska firma Mazel istnieje od ponad 20 lat. Gdy zaczynała,
zatrudniała kilkunastu pracowników. Dziś pracuje tu już ponad 170 osób.
Spółka wyspecjalizowała się m.in. w elektroenergetyce i elektrotechnice. Robiła projekty dla lubuskich
gigantów - oświetlenie magazynów i hal dla Rockwoolu, Kronopolu. Wykonała także roboty energetyczne dla
PGNiG w kopalni węgla brunatnego w Turowie. Trzy lata temu Mazel kupił działkę na Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Nowej Soli. Budowa nowej siedziby w tym miejscu ma ruszyć wiosną.
Inwestycja będzie kosztowała ponad 12 mln zł. Firma właśnie dostała blisko 4 mln zł dofinansowania z LRPO.
Wniosek został najlepiej oceniony ze wszystkich dokumentów, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego.
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- Firma cały czas dynamicznie się rozwijała. W końcu siedziba w Zielonej Górze przy ul. Piaskowej okazała
się zbyt mała. Większa baza jest potrzebna, żeby stać się bardziej konkurencyjnym - tłumaczy Henryk
Mazurkiewicz, prezes firmy. Przedsiębiorstwo ma się rozwijać w trzech kierunkach: energetyce zawodowej,
automatyce przemysłu i instalacjach elektrycznych. Potrzebne są więc nowe stanowiska do projektowania
elektryki. - Zatrudnimy młodych inżynierów, których przeszkolimy. W przypadku automatyki przemysłowej
konieczne będzie stworzenie specjalnego laboratorium. Siedziba w Nowej Soli ma być też zapleczem
warsztatowym - mówi Mazurkiewicz. Rozbudowa przedsiębiorstwa oznacza również większe zatrudnienie.
Pracę w Mazel znajdzie dodatkowo co najmniej 20 osób. A co z nadchodzącym kryzysem? - Rzeczywiście,
pod koniec roku odczuliśmy pierwsze objawy. Przygotowywaliśmy oferty dla kilku firm budowlanych i
samochodowych, które w grudniu wycofały się ze swoich planów. Nie oznacza to jednak, że zrezygnujemy z
inwestycji. Gdy już podpiszę umowę o dofinansowaniu, nałożę na siebie zobowiązanie o realizacji projektu.
Mamy nadzieję, że uda nam się zapełnić niszę w branży - mówi Mazurkiewicz. Prezes liczy, że w dwa lata
zakończy projekt.
Podobne plany na rozwój ma Zastal Transport z Zielonej Góry. Na 12-milionową inwestycję przedsiębiorstwo
dostało ponad 3 mln zł dofinansowania z LRPO. - Właśnie zakończyła się budowa pierwszego piętra naszej
nowej siedziby. Cała inwestycja skończy się na pewno w tym roku - zapowiada Krzysztof Irek, prezes Zastal
Transport. Przedsiębiorstwo również przenosi się do Nowej Soli. Rok temu kupiło tu 2,4 ha przy starych
torach od strony Otynia. Firma buduje autoryzowany serwis i stację diagnostyczną Mana, największego w
Polsce producenta ciągników siodłowych i samochodów ciężarowych. Dziś firma zatrudnia 54 osoby. - W
drugim roku nowej działalności przyjmiemy kolejnych 10 osób. Kryzys? Teraz budujemy siedzibę. Gdy
skończymy, będzie po kryzysie - ocenia Irek.
Pieniądze z LRPO dla małych i średnich firm w Lubuskiem wspierają nie tylko przedsiębiorstwa, które zajmują
się przemysłem. Sporą dotację dostało także Zoo Safari ze Świerkocina k. Witnicy. Ogród istnieje od 13 lat.
Na początku w zoo było 70 zwierząt na 8 ha powierzchni. Dziś safari zajmuje 20 ha i można tu zobaczyć 600
zwierząt. Świerkocińskie zoo było pierwszym w Polsce, po którym można jeździć samochodem i oglądać
dzikie zwierzęta niezamknięte w klatkach, nieograniczone szybami ani fosami. Teraz na jego terenie ma
powstać nowa woliera dla małp i zimowa stajnia. Inwestycja pochłonie 4,1 mln zł. Unia dokłada do tego 1,6
mln zł.
Co jeszcze poprawią u siebie lubuscy przedsiębiorcy za unijne pieniądze? Prawie 1,8 mln dostała gorzowska
firma Gamaplast na zakup innowacyjnych technologii. Gospodarczy Bank Spółdzielczy z Gorzowa dołoży 1,1
mln zł do nowego systemu informatycznego. Firma Hanke Tissue z Kostrzyna chce natomiast wydać 2,2 mln
zł z Unii na poprawę produkcji bibuły higienicznej. Firmy otrzymały również dotacje w mniejszych kwotach, np.
zielonogórska Spółdzielnia Pracy Budomont chce zainwestować 140 tys. zł w nowoczesną obrabiarkę, a firma
Hemet wprowadzi innowacje w budowie boisk sportowych. Na ten cel dostała 183 tys. zł.
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