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NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 
 

[Moderator - Barbara Buryta] 10:00 am: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym 
przez Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network. Tematem dzisiejszego czatu 
jest wsparcie dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 
Działanie 4.4. - Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:00 am: W dniu dzisiejszym będziemy korzystać z wiedzy i 
doświadczenia Pani BARBARY MISZCZAK, Głównego Specjalisty w Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:01 am: Pani Barbara Miszczak posiada bogate doświadczenie w 
doradztwie doradztwo w zakresie identyfikacji właściwego instrumentu wsparcia przez przedsiębiorców 
oraz przygotowywania  aplikacji o dofinansowanie. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:01 am: W latach 2002 -  2005 pracowała w Ministerstwie Gospodarki 
i Pracy. Szczegółowe informacje na temat doświadczenia Pani BARBARY MISZCZAK znajdą Państwo na 
naszej stronie w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:02 am: Pytanie inicjujące naszą rozmowę: Co naleŜy rozumieć przez 
innowacje w odniesieniu do wsparcia z PO IG? 
 
[Główny]: Robert wszedł o godz. 10:02 am 
 
[Główny]: VASCO wszedł o godz. 10:03 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:04 am: Informacja techniczna - Pani Ekspert kończąc wypowiedź 
uŜyje znak ">" 
 
[Ekspert - Barbara Miszczak] 10:05 am: Innowacje w działaniu 4.4 PO IG rozpatrywane są na dwóch 
płaszczyznach - stopień innowacyjności mierzony okresem stosowania technologii będącej 
przedmiotem wniosku na świecie (kryterium wejścia - technologia znana i stosowana na świecie mniej 
niz 3 lata) lub stopień rozprzestrzenienia technologii na świecie w danej branŜy (kryterium wejścia - 
stopień rozprzestrzenienia wynosi mniej niŜ 15%)> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:06 am: Dziękuję za odpowiedź na pytanie inicjujące. Zapraszam 
Państwa do zadawania pytań. 
 
[VASCO] 10:06 am: Jak wyliczyć wartość sprzedaŜy na świecie wyrobów lub usług wytworzonych w 
oparciu o te rozwiązania która nie przekracza 15% wartości sprzedaŜy na świecie w branŜy, do której 
naleŜą te wyroby lub usługi, określone według trzycyfrowych kodów zawartych w przepisach 
dotyczących klasyfikacji działalności. 
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[Główny]: PPHU Sukcess wszedł o godz. 10:07 am 
 
[Główny]: BUD-DOM wszedł o godz. 10:08 am 
 
[Główny]: PPHU Sukcess wyszedł o godz. 10:09 am 
 
[Główny]: PPHU Sukcess wszedł o godz. 10:09 am 
 
[Główny]: Kuba wszedł o godz. 10:09 am 
 
[Główny]: ela wszedł o godz. 10:10 am 
 
[Główny]: PPHU Sukcess wyszedł o godz. 10:10 am 
 
[Główny]: ela wyszedł o godz. 10:11 am 
 
[Ekspert - Barbara Miszczak] 10:12 am: Według zapisów w Przewodniku po kryteriach oceny, 
Wnioskodawca (który moŜe korzystać  pomocy właściwej instytucji, która przygotuje opinię o 
innowacyjności) sam określa źródła, na podstawie których został wyliczony stopień rozprzestrzenienia, 
według najlepszej, dostępnej wiedzy (np. roczniki statystyczne).> 
 
[Główny]: Kuba wyszedł o godz. 10:12 am 
 
[Tomasz] 10:12 am: Czy eksperci oceniający innowacyjność projektu będą musieli na piśmie 
uzasadnić swoją ocenę i czy przedsiębiorca z takim uzasadnieniem zostanie zapoznany w przypadku 
negatywnej oceny ? 
 
[Robert] 10:13 am: Gdzie mogę znaleźć Przewodnik po kryteriach oceny? 
 
[Ekspert - Barbara Miszczak] 10:14 am: Tak, jak najbardziej. Ekspert ds oceny innowacyjności będzie 
zobowiązany do podania wyczerpującego uzasadnienia dokonanej oceny. Przedsiębiorca zostanie 
zapoznany z uzasadnieniem> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:15 am: W jaki sposób zostanie zabezpieczona poufność informacji 
zawartych w projektach tzn. w jaki sposób zapewni się, Ŝe pomysł przedsiębiorcy nie 'wypłynie' na 
zewnątrz ? Czy PARP ubezpiecza się od takiej odpowiedzialności ? 
 
[Główny]: agas_m@onet.pl wszedł o godz. 10:16 am 
 
[Ekspert - Barbara Miszczak] 10:16 am: Odpowiedź dla Robert: Przewodnik po kryteriach oceny 
operacji finansowanych w ramach PO IG znajduje sie na stronie www.konkurencyjnosc.gov.pl oraz na 
stronie www.parp.gov.pl jako link.> 
 
[Główny]: Kuba wszedł o godz. 10:16 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:19 am: Pytanie od [agas_m@onet.pl] 10:18 am: Czy w ramach 
omawianego programu o środki na inwestycje moŜe starać się mikroprzedsiębiorstwo?">" 
 
[Ekspert - Barbara Miszczak] 10:20 am: poufność informacji jest zapewniona po pierwsze 
zobowiązaniem członków Komisji Konkursowej do zachowania bezstronności i poufności w pracach 
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Komisji poprze podpisanie deklaracji poufności i bezstronności. bezpieczeństwo wniosków i danych 
przedsiębiorców jest zapewniana na poziomie systemu informatycznego, w którym odbywać się będzie 
ocena wniosków 
 
[Ekspert - Barbara Miszczak] 10:21 am: uprawnionymi podmiotami do aplikowania o środki działania 
4.4 są mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy inni niŜ MSP> 
 
[Tomasz] 10:21 am: Projekt ma dotyczyć nowej inwestycji - proszę o wyjaśnienie pojęć: nowa 
inwestycja 
 
[Ekspert - Barbara Miszczak] 10:23 am: inwestycja początkowa (nowa) oznacza inwestycję w aktywa 
materialne i niematerialne i prawne związaną z tworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego 
zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub 
zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, związanej z zastosowaniem 
nowych rozwiązań technologicznych prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowego lub 
zasadniczo ulepszonego produktu> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:23 am: Jaka jest minimalna/maksymalna wartość projektu, z którą 
przedsiębiorca występuje o dofinansowanie z Działania 4.4. Na jaką wielkość wsparcia (kwoto i 
procentowo moŜe liczyć) ? 
 
[Ekspert - Barbara Miszczak] 10:26 am: Minimalna wartość projektu  (wartość kosztów 
kwalifikowanych) do działania 4.4 wynosi 8 mln zł, natomiast maksymalna 160 mln zł. Maksymalna 
wartość wsparcia wynosi: na komponent inwestycyjny - 40 mln zł, na komponent szkoleniowy - 1 mln 
zł, na komponent doradczy (wyłącznie dla MSP) - 1 mln zł. Jeśli o chodzi o intensywność 
dofinansowania - część inwestycyjna - według mapy pomocy regionalnej od 30% do 70%, część 
szkoleniowa - 35% dla przedsiębiorców innych niŜ MSP, 45% dla MSP, część doradcza 50%> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:27 am: Od kiedy wydatki uznaje się za kwalifikowane ? 
 
[Ekspert - Barbara Miszczak] 10:28 am: Od momentu uzyskania potwierdzenia kwalifikowalności 
proejktu "co do zasady", które wydane moŜe być przez Promotora Projektów Innowacyjnych lub w 
terminie 30 dni od zlozenia wniosku do PARP> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:28 am: Przekazuję pytanie od [agas_m@onet.pl] 10:27 am: wiem, Ŝe 
minimalna kwota inwestycji to 100 tyś. zł. Czy jest to kwota netto, czy brutto? Czy przedsiębiorca 
moŜe liczyć na zwrot całości inwestycji, czy teŜ musi posiadać środki własne i w jakiej wartości?">" 
 
[Ekspert - Barbara Miszczak] 10:29 am: Minimalna kwota kosztów kwalifikowanych w działaniu 4.4 to 
8 mln zł, nie 100 tyś. 
 
[Ekspert - Barbara Miszczak] 10:30 am: Minimalna kwota kosztów kwalifikowanych w działaniu 4.4 to 
8 mln zł, nie 100 tyś. w nawiązaniu do drugiego pytania - chodzi o kwotę netto jeśli VAT jest kosztem 
niekwalifikowanym. Przedsiębiorca musi posiadać środki własne tak aby zapewnić realizacje projektu 
do momentu wypłaty dofinansowania> 
 
[VASCO] 10:31 am: W nawiązaniu do pytania pana Tomasza odnośnie roli eksperta, chcielibyśmy 
wiedzieć czy moŜna odwołać się od decyzji eksperckiej ? JeŜeli tak, to poproszę o informację jak 
wygląda droga odwoławcza. 
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[Ekspert - Barbara Miszczak] 10:34 am: Po kaŜdym etapie oceny (czyli formalnej, merytorycznej 
obligatoryjnej i merytorycznej fakultatywnej) Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. 
Proponowałabym zapoznać się ze szczegółową procedurą odwoławczą, zawartą w Regulaminie 
Konkursu, który zawieszony jest na stronie www.parp.gov.pl> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:36 am: A kto to jest Promotor Projektu Innowacyjnego ? 
 
[Ekspert - Barbara Miszczak] 10:39 am: Promotorzy mogą dokonywać wstępnej weryfikacji załoŜeń 
projektu na podstawie wypełnionego wniosku o dofinansowanie . Współpraca z promotorem nie jest 
obowiązkowa. Wnioskodawca moŜe zwrócić się o opinię do PPI przed złoŜeniem wniosku do PARP. 
Brak pozytywnej oceny wniosku przez promotora nie blokuje moŜliwości złoŜenia wniosku do PARP. 
JednakŜe w takiej sytuacji Wnioskodawca nie moŜe rozpocząć realizacji projektu przed uzyskaniem 
potwierdzenia kwalifikowalności, co następuje po ocenie formalnej> 
 
[Tomasz] 10:39 am: Jak traktowana jest innowacja procesowa? Czy jest ona punktowana? 
 
[Główny]: agas_m@onet.pl wyszedł o godz. 10:41 am 
 
[Ekspert - Barbara Miszczak] 10:41 am: Innowacja procesowa nie jest wyróŜniana w punktacji, w 
części projektów jest ona po prostu konsekwencją wprowadzenia wymaganej innowacji produktowej, 
punktowane dodatkowo są innowacje organizacyjne i marketingowe> 
 
[Tomasz] 10:42 am: Czym wydatki związane z wprowadzeniem innowacji marketingowych i 
organizacyjnych stanowią wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem. 
 
[Ekspert - Barbara Miszczak] 10:43 am: Zgodnie z zapisami Przewodnika po kryteriach oceny (...) 
koszty związane z wprowadzeniem tych innowacji nie stanowią kosztów kwalifikowanych> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 10:43 am: Wnioski o dofinansowanie z Działania 4.4. moŜna składać od 
12 maja br. do 31 lipca br. Jak długo przedsiębiorca będzie czekać na decyzję w sprawie jego projektu 
? 
 
[Ekspert - Barbara Miszczak] 10:45 am: Około 4 miesięcy od daty zakończenia rundy aplikacyjnej. 
PARP ma 90 dni od zakończenia rundy na przesłanie do Instytucji Pośredniczącej listy wniosków 
rekomendowanych do wsparcia> 
 
[VASCO] 10:45 am: Proszę mi powiedzieć jak ma się nieobligatoryjny wymóg przedstawienia promesy 
kredytowej do 30% finansowania wydatków kwalifikowanych które jest podstawą do uznania 
kryterium  nr 5 i 6 ? 
 
[Główny]: Szczecin wszedł o godz. 10:48 am 
 
[Szczecin] 10:48 am: Dzień Dobry Państwu. 
 
[Ekspert - Barbara Miszczak] 10:49 am: To nie jest wymóg, po prostu jeśli Wnioskodawca przedstawi 
wystawioną zgodnie z zasadami dla działania 4.4 (por. regulamin Konkursu) promesę lub umowę 
kredytu lub promesę leasingu opiewającą na co najmniej 30% wartości kwalifikowanej projektu, 
wówczas stanowi to podstawę do uznania za spełnione kryteriów merytorycznych obligatoryjnych nr 5 
i 6> 
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[Robert] 10:49 am: Ile maksymalnie moŜna uzyskać dodatkowych punktów za innowacje 
marketingowe i organizacyjne? 
 
[Ekspert - Barbara Miszczak] 10:50 am: MoŜna uzyskać 4 punkty lub punków wcale nie uzyskać - nie 
ma punków cząstkowych> 
 
[Tomasz] 10:51 am: Czy to prawda Ŝe firmy usługowe wykluczone są z moŜliwości ubiegania się o 
wsparcie ? 
 
[Główny]: PPHU Sukcess wszedł o godz. 10:51 am 
 
[Ekspert - Barbara Miszczak] 10:52 am: Nie jest to prawdą - o wsparcie mogą ubiegać się firmy 
produkcyjne i usługowe> 
 
[Szczecin] 10:52 am: Przystępując do realizacji projektu obawiamy się, Ŝe w trakcie jego realizacji nie 
osiągniemy zakładanej wartość 8 mln zł. Nie ukrywam, Ŝe niektóre wydatki zostały zawyŜone celowo 
poniewaŜ obawiamy się wzrostu cen za konkretne usługi. co wówczas ? 
 
[Szczecin] 10:53 am: Oczywiście w chwili obecnej nasz projekt przekracza 8 mln zł i budŜet był 
sporządzony na podstawie bardzo dokładnych analiz rynku 
 
[PPHU Sukcess] 10:56 am: Dzień dobry. W jaki sposób naleŜy udowodnić, Ŝe zaproponowana w 
danym projekcie innowacja jest stosowana na świecie przez okres nie dłuŜszy niŜ 3 lata bądź jest 
technologią, której stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branŜy nie przekracza 15%; Jak to 
będzie sprawdzane? 
 
[Główny]: PPHU Sukcess wyszedł o godz. 10:58 am 
 
[Główny]: PPHU Sukcess wszedł o godz. 10:58 am 
 
[Ekspert - Barbara Miszczak] 11:00 am: Przedsiębiorca. szacuje koszty na etapie przygotowania 
wniosku i powinny one być oparte na rzetelnej analizie rynku. W przypadku, gdy na etapie rozliczania 
okaŜe się, Ŝe koszty rzeczywiste były > niŜ 8 mlnzł  taki projekt będzie poddany indywidualnej 
analizie. Jeśli okaŜe się, Ŝe zmiany cen, kursów, inne czynniki były niezaleŜne  i nie mógł ich 
przewidzieć będziemy rekomendować, aby takie problemy rozstrzygać na korzyść beneficjenta. Jednak 
jeśli okaŜe się, Ŝe przedsiębiorca juŜ na etapie projektowania świadomie zawyŜa..> 
 
[Ekspert - Barbara Miszczak] 11:01 am: cd poprzedniej odpowiedzi - Jednak, jeśli okaŜe się, Ŝe 
przedsiębiorca juŜ na etapie projektowania świadomie zawyŜa koszty a potem realnie wydaje mniej i 
mógł to przewidzieć, to w takich sytuacjach wsparcie moŜe nie być wypłacone> 
 
[Szczecin] 11:02 am: Dziękuję za odpowiedz. 
 
[Główny]: Szczecin wyszedł o godz. 11:02 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:09 am: Oczekujemy na odpowiedź na pytanie skierowane z PPHU 
Sukcess 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:14 am: W międzyczasie zadam kolejne pytanie: czy są jakieś rodzaje 
działalności wykluczone ze wsparcia w ramach Działania 4.4. ? 
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[Ekspert - Barbara Miszczak] 11:15 am: od dla PPHU Sukces - podobnie jak odpowiedź na jedno z 
pierwszych pytań - Według zapisów w Przewodniku (..) Wnioskodawca (który moŜe korzystać  pomocy 
właściwej instytucji, która przygotuje opinię o innowacyjności) sam określa źródła, na podstawie 
których został wyliczony stopień rozprzestrzenienia, według najlepszej, dostępnej wiedzy. Jeśli 
Wnioskodawca nie załączy opinii o innowacyjności - ocena zostanie przeprowadzona przez eksperta ds 
innowacyjności> 
 
[Robert] 11:16 am: Ocena kryteriów związanych z innowacyjnością projektów dokonywana jest przez 
ekspertów do spraw oceny projektów w ramach branŜ/specjalizacji/dziedzin nauki, które dany ekspert 
reprezentuje. Na podstawie jakich kryteriów wybierani są eksperci? 
[Ekspert - Barbara Miszczak] 11:16 am: Projekt nie moŜe dotyczyć działalności: 
[Ekspert - Barbara Miszczak] 11:17 am: Projekt nie moŜe dotyczyć działalności: rolnictwo, łowiectwo i 
leśnictwo 
  rybołówstwo 
  wytwarzanie i obrót produktami mającymi imitować lub   zastępować mleko i przetwory mleczne 
  włókna syntetyczne 
  górnictwo węgla 
  hutnictwo Ŝelaza i stali 
  budownictwo okrętowe> 
 
[Robert] 11:25 am: W nawiązaniu jeszcze do mojego poprzedniego zapytania chciałbym się 
dowiedzieć równieŜ czy wnioskodawca otrzyma informację odnośnie tego kto konkretnie ocenia 
innowacyjność w jego projekcie? 
 
[Ekspert - Barbara Miszczak] 11:29 am: Nie, dane ekspertów są wyłącznie do wiadomości PARP> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:29 am: Pozostało juŜ tylko 30 minut czatu. Bardzo proszę zadawać 
pytania. 
 
[Tomasz] 11:29 am: Jeśli chcemy dołączyć do wniosku opinię o innowacyjności, w której wskazuje się, 
Ŝe stopień rozprzestrzenienia technologii na świecie w danej branŜy nie przekracza odpowiednio 15% 
lub 5% to kto powinien wystawić taką opinię aby była ona wiąŜąca dla Państwa ? 
 
[Ekspert - Barbara Miszczak] 11:31 am: Format opinii o innowacyjności wraz z listą instytucji 
uprawnionych do jej wydania znajduje się w Regulaminie Konkursu zamieszczonym na 
www.parp.gov.pl - załącznik nr 6> 
 
[VASCO] 11:31 am: Czy maksymalna kwota dofinansowania na część inwestycyjną projektu moŜe 
przekroczyć ustalone 40 mln zł, czy jest to wartość stała / niezmienna ? 
 
[Ekspert - Barbara Miszczak] 11:34 am: Nie, nie moŜe przekroczyć - maksymalne kwoty 
dofinansowania określone są rozporządzeniem Ministra rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 
r. w sprawie udzielania przez Polska Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w 
ramach PO IG> 
 
[Tomasz] 11:34 am: Czy firma posiadająca w momencie składania wniosku certyfikat ISO 22000 (lub 
np. wyłącznie certyfikat HACCP) spełnia kryterium posiadania akredytowanego certyfikatu jakości? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:44 am: Oczekujemy na odpowiedź na pytanie zadane przez Tomasza 
 



KONSULTACJE ON-LINE - CZAT INTERNETOWY Z EKSPERTEM 

CZAT 1/36 

 

 

 

 

Przedsięwzięcie finansowane 

ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 

oraz budŜetu państwa 

[Ekspert - Barbara Miszczak] 11:46 am: Niestety nie będzie to uwaŜane za spełnienie tego kryterium. 
Posiadanie przez Wnioskodawcę ww. certyfikatów nie oznacza, Ŝe działalność Wnioskodawcy jest 
zgodna ze wszystkimi wymogami określonymi w normie ISO 9001 oraz Ŝe Wnioskodawca spełnia 
określone wymogi systemu zarządzania higieną i bezpieczeństwem pracy czy systemu zarządzania 
środowiskowego> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:46 am: Jakie warunki musi spełniać Wnioskodawca aby otrzymać 
dofinansowanie ? 
 
[Ekspert - Barbara Miszczak] 11:49 am: warunki te są szczegółowo opisane w regulaminie Konkursu - 
w paragrafie 5 - z uwagi na to Ŝe jest to dość wyczerpujący i długi zapis proponuje po prostu lekturę 
Regulaminu> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:49 am: W jaki sposób naleŜy złoŜyć wniosek o dofinansowanie - jakie 
dokumenty, w jakiej formie, gdzie ? 
 
[Ekspert - Barbara Miszczak] 11:51 am: Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami winien być 
złoŜony w siedzibie PARP w Warszawie. 
 
[Ekspert - Barbara Miszczak] 11:51 am: Dokumentu to: 
 
[Robert] 11:52 am: Jak jest rozstrzygana sprawa w przypadku jeŜeli w projekcie załoŜony jest zakup 
środka trwałego, a ten z uwagi na szybki postęp technologiczny w momencie jego nabycia stał się juŜ 
przestarzały? 
 
[Robert] 11:53 am: przepraszam za wtrącenie 
 
[Ekspert - Barbara Miszczak] 11:54 am: Wnioskodawca musi poinformować PARP o takiej sytuacji - 
jest to dopuszczalne> 
 
[Ekspert - Barbara Miszczak] 11:56 am: uzupełnienie do poprzedniego pytania: załączniki do wniosku: 
kopia promesy kredytowej, kopia umowy kredytowej, kopia promesy leasingowej (jeśli dotyczy) 
 opinia o innowacyjności (jeśli dotyczy). 
 Formularz informacji o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy publicznej,  
 Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów 
kwalifikujących się do objęcia pomocą (jeśli dotyczy)> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:57 am: Pozostało 5 minut. Proszę o ostatnie pytanie. 
 
[Robert] 11:58 am: Czy konieczne jest załoŜenie utworzenia nowych miejsc pracy   ? 
 
[Ekspert - Barbara Miszczak] 11:59 am: Niekoniecznie, utworzenie nowych miejsc pracy to kryterium 
fakultatywne i jeśli Wnioskodawca tworzy nowe miejsca moŜe po prostu otrzymać dodatkowe 2 
punkty> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:00 pm: Szanowna Pani, Szanowni Państwo - bardzo dziękuję za 
udział w dzisiejszej rozmowie. JeŜeli mają Państwo dodatkowe pytania do Pani Barbary Miszczak, to 
prosimy je kierować na adres mailowy: eic@darr.pl. Poza tym polecamy witrynę PARP, na której 
zostały zamieszczone pytania/odpowiedzi kierowane bezpośrednio do PARP odnośnie Działania 4.4.: 
http://www.parp.gov.pl/index/index/603 
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oraz budŜetu państwa 

[Moderator - Barbara Buryta] 12:00 pm: Zapis rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów do końca 
tego tygodnia. Szczególnie zapraszam tam osoby, które przyłączyły się do nas w trakcie trwania 
rozmowy i nie miały moŜliwości zapoznać się z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Ekspert - Barbara Miszczak] 12:00 pm: Dziękuję Państwu. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:00 pm: Pragnę Państwa poinformować, Ŝe był to pierwszy z 36 
czatów, które organizujemy w ramach projektu Enterprise Europe Network West Poland. Zapisy 
wszystkich czatów będzie moŜna znaleźć na wskazanej wyŜej stronie. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:00 pm: Prosimy Państwa o sugestie w zakresie tematyki czatów / 
ekspertów, które powinnyśmy dla Państwa przygotować. Sugestie prosimy kierować na adres 
mailowy: eic@darr.pl 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:00 pm: Projekt Enterprise Europe Network jest współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 
2007-2013 oraz budŜetu państwa. Więcej informacji: http://www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 12:01 pm: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network 
Wałbrzych – Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 


