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Wsparcie Narodowego Centrum Badao i Rozwoju dla MŚP  
uczestniczących w projektach badawczych 

 
NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Dzieo Dobry Paostwu. Witam na czacie, organizowanym przez 
Europejską Sied Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat: WSPARCIE NARODOWEGO CENTRUM BADAO I ROZWOJU DLA MŚP 
UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKTACH BADAWCZYCH. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pani dr inż. 
MAŁGORZATA SKIBSKA-ZIELIOSKA - Koordynator Zespołu ds. Komercjalizacji Wyników Badao w 
Narodowym Centrum Badao i Rozwoju. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: NARODOWE CENTRUM BADAO I ROZWOJU wspiera polskie 
jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania 
rozwiązao opartych na wynikach badao naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego 
gospodarce i z korzyścią dla społeczeostwa. Szczegółowe informacje o ofercie znajdą Paostwo na 
stronie: www.ncbir.gov.pl 
 
*Główny+: Simon wszedł o godz. 10:00 
 
*Główny+: Ferdek wszedł o godz. 10:00 
 

http://www.ncbir.gov.pl/
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[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Zadaniem Zespołu ds. Komercjalizacji Wyników Badao w NCBiR 
jest: 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: realizacja programów dotyczących wspierania transferu wiedzy i 
technologii ze sfery nauki do gospodarki 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: działania promocyjne dotyczące transferu wiedzy 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01: przygotowywanie analiz dotyczących trendów w komercjalizacji 
na świecie 
 
*Główny+: Wiśnia wszedł o godz. 10:01 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: działania związane z realizacją zadania statutowego 
dotyczącego wspierania młodych naukowców 
 
*Główny+: Olka wszedł o godz. 10:01 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: Pani dr inż. MAŁGORZATA SKIBSKA-ZIELIOSKA jest aktywnym 
członkiem takich organizacji jak: 
 
*Główny+: Bronet wszedł o godz. 10:01 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01: ASTP – Association of European Science & Technology Transfer 
Professionals, Rada Normalizacyjna przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01: ANEC - European Association for the Co-ordination of Consumer 
Representation in Standardization 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01: Stowarzyszenia Konsumentów Polskich 
 
*Główny+: Marek wszedł o godz. 10:02 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:02: Informacje na temat EKSPERTA znajdą Paostwo na naszej 
stronie (www.darr.pl) w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum 
czatów 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:02: Rozpocznijmy nasze spotkanie od określenia w jaki sposób 
NCBiR wpisuje się w mapę instytucji wspierających MSP w realizacji projektów badawczych. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:02: Informacja techniczna - Ekspert koocząc wypowiedź użyje znak 
">" 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:02: Kolejna informacja techniczna - maksymalna ilośd znaków do 
wpisu to 500 
 
*Główny+: Bogdan wszedł o godz. 10:03 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:03: Witam wszystkich bardzo serdecznie 
 
*Główny+: P.Jasło wszedł o godz. 10:03 
 [ 

http://www.darr.pl/
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[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:04: Narodowe Centrum Badao i Rozwoju jest agencją 
wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, powołaną do 
realizacji zadao z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej paostwa. Aktualna 
lista zadao Centrum określona została w rozdz. 3 nowej Ustawy o NCBiR z 30 kwietnia 2010 r.   
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:04: Zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki z 30 
kwietnia 2010 r., NCBiR realizuje swoje zadania w oparciu o środki finansowe, w wysokości nie mniej 
niż 10% budżetu przeznaczonego na naukę, przyznawane przez Ministra właściwego ds. nauki.  Art. 
10 tejże ustawy precyzuje również kto może wystąpid do Centrum z wnioskiem o przyznanie środków 
finansowych.  
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:05: Centrum zarządza przede wszystkim strategicznymi 
programami badao naukowych i prac rozwojowych, finansuje i współfinansuje te programy. Bardzo 
ważnym obszarem działalności Centrum jest inicjowanie i realizacja programów obejmujących 
finansowanie badao, w tym w szczególności badao stosowanych zorientowanych na zastosowania 
w praktyce, jak również programów wspierających komercjalizację wyników badao naukowych i prac 
rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki.  
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:06: Centrum aktualnie finansuje i współfinansuje szereg 
programów krajowych i międzynarodowych, których beneficjentami mogą byd nie tylko jednostki 
naukowe, ale także przedsiębiorcy. Szczegółowe informacje o programach Centrum można znaleźd na 
stronie internetowej www.ncbir.pl.  
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:07: Podstawą przekazywania przez Centrum środków 
finansowych przedsiębiorcom jest Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 20 maja 
2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Centrum. 
Przedsiębiorcy mogą wykorzystywad te środki na realizację badao naukowych i prac rozwojowych w 
ramach programów strategicznych, jak również na wsparcie realizacji przedsięwzięd dotyczących 
komercjalizacji i transferu wyników badao do gospodarki, którym służą uruchomione w 2010 r. 
programy KadTech i  BroTech. 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska - Zielioska+10:10: Im większy i bardziej aktywny będzie udział 
przedsiębiorców w konkursach ogłaszanych w ramach programów realizowanych przez Centrum, tym 
bardziej znaczące środki mogą byd im przekazywane. Zależy nam na rozwoju współpracy nauki z 
przemysłem, na tym aby przedsiębiorcy, czy to jako partnerzy konsorcjów naukowo – przemysłowych 
czy też samodzielnie, coraz liczniej uczestniczyli w naszych programach.  
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:12: Przedsiębiorcy na ogół przyzwyczajeni są do 
korzystania z środków pomocowych w ramach funduszy strukturalnych, na przykład programu POIG , 
- działania 1.4 i 4.1, w ramach których finansowane są badania. Nie wszyscy jednak wiedzą, że 
również mogą uzyskad wsparcie na badania ze środków budżetowych na naukę, w tym przede 
wszystkim z części zarządzanej przez Narodowe Centrum Badao i Rozwoju. Wkrótce spodziewane jest 
opublikowanie nowego rozporządzenie MNISW, które powinno uściślid i dostosowad do 
rozszerzonych zadao Centrum zasady udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej za 
pośrednictwem Centrum. Będzie stanowiło ono ważny akt wykonawczy do nowej ustawy o NCBiR. 
 
 [Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:14: Reasumując, Centrum jest młodą instytucją na mapie 
jednostek wspierających MŚP, dlatego też musi jeszcze upłynąd trochę czasu, zanim przedsiębiorcy 
zaczną lepiej wykorzystywad środki NCBiR. Miało to już miejsce np. w przypadku programu IniTech, 
który cieszył się bardzo dużą popularnością. Ze 180 projektów zgłoszonych w konkursie Ini Tech, do  
dofinansowania skierowano 74 projekty o łącznej wartości dofinansowania ok. 175,3  mln. zł, z czego 

http://www.ncbir.pl/
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ok. 32,6 mln. zł stanowiły środki przekazane przedsiębiorcom. Aktualnie trwa nabór wniosków o 
dofinansowanie w ramach programów KadTech i BroTech, adresowanych bezpośrednio do mikro, 
małych i średnich przedsiębiorców> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:14: Bardzo dziękuję za wprowadzenie. Zapraszam Paostwa do 
zadawania pytao. 
 
*Bogdan+ 10:16: Dzieo dobry, chciałbym zapytad czy poprzez któryś z programów NCBiR mógłbym 
sfinansowad zakup licencji? 
 
*Simon+ 10:16: Kiedy planowana jest kolejny termin składania wniosków w ramach Programu 
KadTech? 
 
*Główny+: jaśmin wszedł o godz. 10:17 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska10:18: Odpowiedź dla Bogdan:  Jak wspomniałam, trwa nabór 
wniosków do programu BroTech, zamknięcie I konkursu nastąpi 15 grudnia, 2010r.. W  ramach tego 
programu jednostki naukowe lub przedsiębiorcy realizujący przedsięwzięcia z zakresu transferu 
technologii i komercjalizacji wyników badao mogą skorzystad z dofinansowania przeznaczonego na 
zakup usług doradczych, świadczonych przez brokerów technologii. 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:18: Usługi te mogą dotyczyd między innymi doradztwa w 
zakresie umów licencyjnych. 
 
*Bogdan+ 10:20: Czy mogłaby Pani rozwinąd termin broker technologii? 
 
[Simon] 10:20: W ramach Programu KadTech również realizuje się przedsięwzięcia dotyczące 
komercjalizacji wyników badao, jaka jest wobec tego różnica między Programem KadTech i BroTech? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:21: Nie oznacza to jednak, że ze środków BroTech 
finansowany jest zakup licencji technologicznej. Środki te mają ułatwid zawarcie umowy licencyjnej,  
w tym m.in zdefiniowanie warunków finansowych zakupu licencji, nie mogą jednak byd wykorzystane 
na  zrealizowanie tej transakcji >.  
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:22: Uporządkuję kolejnośd pytao oczekujących: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:22: 1-[Simon] 10:16: Kiedy planowana jest kolejny termin składania 
wniosków w ramach  Programu KadTech? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:22: 2-*Bogdan+ 10:20: Czy mogłaby Pani rozwinąd termin broker 
technologii? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:22: 3-[Simon] 10:20: W ramach Programu KadTech również 
realizuje się przedsięwzięcia dotyczące komercjalizacji wyników badao, jaka jest wobec tego różnica 
między Programem KadTech i BroTech? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:22: Odpowiedź dla Simon: Nabór wniosków w programie 
KadTech został przedłużony do 30 października 2010 roku, co mam nadzieję, umożliwi 
zainteresowanym przedsiębiorcom złożenie większej liczby wniosków. 
 
*Simon+ 10:23: Tak, ale już jest 27 i nie zdążymy dopracowad wniosku, by złożyd go do 30 października 
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[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:24: W planach Centrum ujęte są kolejne konkursy 
Programu KadTech, ale ich terminy będą doprecyzowane w późniejszym okresie. Ewentualne kolejne 
konkursy będą uzależnione m.in. od zainteresowania programem. 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:24: Żadnych konkretnych terminów nowych konkursów 
KadTech nie mogę jeszcze podad. Bieżące informacje będą sie ukazywały na stronie www Centrum. 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:24: Odpowiedź dla Bogdan: 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:25: Broker technologii to generalnie podmiot prowadzący 
działalnośd doradczą w obszarze komercjalizacji wyników badao i transferu technologii. 
 
*Simon+ 10:25: czyli nie jest pewne, czy w ogóle będzie kolejna edycja naboru wniosków, a nawet 
jeśli, to czy będzie to w następnym roku? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:26: Broker technologii świadczy różnego rodzaju usługi 
związane z pośrednictwem w obrocie technologiami i zarządzania procesami transferu technologii. 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska]10:26: Taką funkcję mogą spełniad np. Centra Transferu 
Technologii,  
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:26: wyspecjalizowane firmy consultingowe, kancelarie 
prawne>. 
 
 *Bogdan+ 10:27: Dziękuję za odpowiedz. 
 
 [Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:28: Odpowiedź dla Simon: Decyzje w tej sprawie będą 
zapadały po zweryfikowaniu wyników trwającego obecnie pierwszego konkursu w ramach Programu 
KadTech. Należy pamiętad, że ewentualny kolejny konkurs w ramach Programu KadTech będzie 
przygotowywany w oparciu nowe, nadal jeszcze niepublikowane rozporządzenie MNiSW w sprawie 
pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem Centrum. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:28: Mamy jedno pytanie oczekujące: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:28: [Simon] 10:20: W ramach Programu KadTech również realizuje 
się przedsięwzięcia dotyczące komercjalizacji wyników badao, jaka jest wobec tego różnica między 
Programem KadTech i BroTech? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:30: Różnica jest dośd istotna. Osią programu KadTech jest 
realizacja przez przedsiębiorcę projektu innowacyjnego, ukierunkowanego na opracowanie i 
wdrożenie innowacji technologicznej.  
 
*Bronet+ 10:31: Czy w programie Eureka możliwa jest zmiana partnera w trakcie trwania programu? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:32: Dofinansowanie w ramach programu KadTech 
przeznaczone jest wyłącznie na zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu, który będzie 
realizował u przedsiębiorcy badania naukowe lub prace rozwojowe, lub prowadził działalnośd 
innowacyjną w ramach projektu.  
 
[Simon] 10:32: a BroTech? 
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[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:33: Ponadto przedsiębiorca może wystąpid o środki na 
zakup usług wsparcia innowacji, obejmujące między innymi korzystanie z laboratoriów, 
wyspecjalizowanej aparatury, badania rynku. 
 
[Simon] 10:33: Czy w ramach Programu BroTech również mogę uzyskad dofinansowanie na 
zatrudnienie wykwalifikowanego personelu i usługi? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:34: Natomiast w programie BroTech dofinansowywane są 
usługi doradcze świadczone na rzecz jednostki naukowej lub przedsiębiorcy przez brokera 
technologii, a w koniecznych przypadkach również przez jego podwykonawców. Dofinansowywane 
usługi obejmują: usługi związane z transferem technologii np. kojarzenie partnerów biznesowych, 
doradztwo w zakresie praw własności przemysłowej i obrotu tymi prawami, doradztwo w zakresie 
umów transferu technologii.  
 
 *Simon+ 10:34: i czy w związku z tym innowacyjnośd w ramach BroTech nie podnosi wartości 
projektu? 
 
*Główny+: Biurosystem wszedł o godz. 10:35 
 
*Ferdek+ 10:35: Chcę wziąd udział w Polsko-Izraelskim konkursie na projekty badawczo-rozwojowe jak 
znaleźd partnera zagranicznego? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:35: Celem usług świadczonych przez brokera technologii 
jest doprowadzenie do zawarcia umowy transferu technologii.> 
 
*Główny+: ZPAS wszedł o godz. 10:36 
 
 
*Simon+ 10:36: Kto może byd brokerem technologii, czy organizacja badawcza może byd również 
brokerem technologii? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:36: Odpowiedź dla Simon: 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:37: Dofinansowanie zatrudnienia wysoko 
wykwalifikowanego personelu i tzw. usług wsparcia innowacji jest tylko instrumentem programu 
KadTech, a nie programu BroTech.> 
 
[Simon] 10:37: i czy broker technologii musi mied obywatelstwo polskie? 
 
[Simon] 10:39: Czy wystarczy, że zarejestruje działalnośd na terytorium Polski? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:39: Odpowiedź dla Ferdek:  W tej sprawie proszę zgłosid 
się do pracownika Centrum Cezarego Błaszczyka i Jerzego Tokarskiego. Centrum może pomóc w tym 
zakresie [Moderator – Barbara Buryta+ 10:40: Pozwolą Paostwo, że uporządkuję kolejkę pytao: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:40: 1-*Bronet+ 10:31: Czy w programie Eureka możliwa jest zmiana 
partnera w trakcie trwania programu? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:40: Odpowiedź dla Bronet:  Jak w każdym programie, 
w tym także w programie EUREKA, potencjalnie jest to możliwe, ale wymaga zgody i zawarcie aneksu 
do umowy partnerów z różnych krajów realizujących projekt, a to może byd trudne. Projekt jest 
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wspólny, a udział każdego partnera  jest finansowany z funduszy krajowych, dlatego dodatkowo  
wymagana jest zmiana umowy o dofinansowanie krajowe tzn. zawarcie umowy z nowym partnerem. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:40: 2-seria pytao od użytkownika *Simon+: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:40: 2a-*Simon+ 10:34: i czy w związku z tym innowacyjnośd w 
ramach BroTech nie podnosi wartości projektu? 
 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:40: 2b-*Simon+ 10:36: Kto może byd brokerem technologii, czy 
organizacja badawcza może byd również brokerem technologii? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:40: 2c-*Simon+ 10:37: i czy broker technologii musi mied 
obywatelstwo polskie? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:41: 2d-v 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:41: 2d-*Simon+ 10:39: czy wystarczy, że zarejestruje działalnośd na 
terytorium Polski? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:41: Przepraszam za wcześniejszą pomyłkę "2d-v" 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:42: Odpowiedź dla Simon: Obywatelstwo polskie brokera 
nie jest wymagane. Zakup usług od danego brokera jest indywidualną decyzją beneficjenta programu 
BroTech, tzn. jednostki naukowej lub przedsiębiorstwa, które korzystając z usług brokera poszukują 
odbiorcy/dostawcy interesujących ich technologii. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:42: Wydaje mi się, że w tej chwili nie ma spraw oczekujących. 
Zapraszam do zadawania pytao. 
 
*pp+ 10:43: Czy organizujecie Paostwo spotkania informacyjne np. w każdym województwie ? 
 
[Simon] 10:44: Trochę zmodyfikuję, czy broker technologii musi prowadzid działalnośd na terytorium 
Polski? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:45: Odpowiedź dla pp: W miarę otrzymywanych zaproszeo 
staramy się uczestniczyd w spotkaniach i konferencjach, w trakcie których prezentujemy działalnośd 
Centrum. 
 
*Simon+ 10:45: i w jakim trybie dokonuje się wyboru dostawcy w przypadku KadTech, a w jakim 
brokera w przypadku BroTech? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:45:  Organizowane są też specjalne spotkania 
informacyjne dedykowane poszczególnym programom, zwykle jednak nie w każdym województwie.> 
 
 *Główny+: ala wszedł o godz. 10:46 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:46: Odpowiedź dla Simon: Środki na zakup usług 
doradczych od brokera technologii przekazywane są beneficjentowi programu BroTech, czyli 
jednostce naukowej lub przedsiębiorcy. 
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[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:49: Trudno jednak wyobrazid sobie korzystanie z usług 
brokera technologii, który nie prowadzi działalności na terenie Polski. 
 
[Simon] 10:50: Ale nie jest to wymagane? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:50: Nie.  
 
[Simon] 10:51: Podobne pytanie mam odnośnie KadTech: czy organizacja badawcza, z której 
oddelegowywany jest pracownik musi byd zarejestrowana na terytorium Polski? 
 
*Główny+: Simon wyszedł o godz. 10:51 
 
*Główny+: Simon wszedł o godz. 10:51 
 
*Główny+: ala wyszedł o godz. 10:51 
 
*Bronet+ 10:51: A czy ma Pani wiedzę ile firm od początku trwania Eureki skorzystało z niego i jakie to 
przeważnie są sektory gospodarki czy z tym pytaniem do panów? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:52: Odpowiedź dla Simon: organizacja badawcza, z której 
oddelegowany zostanie pracownik do wykonania zadao 
 
*Simon+ 10:52: przepraszam, ale wylogowało mnie 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:52:  w ramach projektu realizowanego u przedsiębiorcy 
nie musi posiadad siedziby na terytorium Polski> 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:54: Odpowiedź dla Bronet: Statystyczne informacje na ten 
temat posiada Jerzy Tokarski, który zajmuje się tym Programem. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:54: Wydaje mi się, że mamy jedno pytanie oczekujące: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:55: [Simon] 10:45: i w jakim trybie dokonuje się wyboru dostawcy 
w przypadku KadTech, a w jakim brokera w przypadku BroTech? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:55: Do lutego 2009 było 75 realizowanych 
i negocjowanych projektów z udziałem polskich partnerów> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:55: Przepraszam jeżeli 'przegapiłam' odpowiedź. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:55: Zapraszam do zadawania kolejnych pytao. 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:57: Odpowiedź dla Simon: W programie KadTech wybór 
dostawcy usług wsparcia innowacji musi przebiegad zgodnie z zasadami ustawy "Prawo zamówieo 
publicznych", a jeśli jej stosowanie nie jest obowiązujące, w oparciu o najbardziej korzystną 
ekonomicznie ofertę z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji. 
 
 *pp+ 10:57: Wrócę tylko do spotkao informacyjnych. Mam rozumied, że istnieje szansa abyście 
Paostwo zorganizowali szkolenie na Dolnym Śląsku na przykład nt. Realizacja i rozliczanie projektów 
badawczych (w tym z UE), jak ma to miejsce w projekcie „B plus R – Badaj możliwości. Rozwijaj 
wiedzę”? 
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 [Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:58:  Beneficjent jest zobowiązany do zebrania co najmniej 
3 ofert. 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+10:59: Wnioskodawca zgłasza się do programu BroTech z już 
wybranym brokerem technologii. Sposób wyboru brokera nie jest monitorowany przez Centrum, 
ponieważ odbywa się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:00: jednakże w wątpliwych przypadkach Centrum 
zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentacji wyboru brokera. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:01: Obecnie nie mamy pytao oczekujących. Zachęcam do 
zadawania pytao. 
 
[Biurosystem] 11:01: Czy NCBiR stosuje zaliczki w swoich programach skierowanych do firm czy 
przeważnie firmy muszą same sfinansowad projekty a potem dostają zwrot poniesionych nakładów? 
 
*Simon+ 11:02: Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w konkursie KadTech jest zatrudnienie 
wykwalifikowanego personelu, czy wystarczy umowa zlecenie? Na jaki okres taka osoba musi byd 
zatrudniona? Czy może byd tylko na czas trwania projektu? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:02: odpowiedz dla Biurosystem: 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:02: Sposób przekazywania dofinansowania różni się w 
poszczególnych programach. 
 
*pp+ 11:03: Powtórzę swoje zapytanie // Wrócę tylko do spotkao informacyjnych. Mam rozumied, że 
istnieje szansa abyście Paostwo zorganizowali szkolenie na Dolnym Śląsku na przykład nt. Realizacja i 
rozliczanie projektów badawczych (w tym z UE), jak ma to miejsce w projekcie „B plus R – Badaj 
możliwości. Rozwijaj wiedzę”? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:03: Przykładowo w KadTech beneficjent otrzymuje 
dofinansowanie w formie zaliczek, na zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu, 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:04: natomiast koszty zakupu usług wsparcia innowacji są 
refundowane. 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:05: W programie BroTech beneficjent otrzymuje 50% 
dofinansowania, na zakup usług doradczych, w formie zaliczki, zaraz po podpisaniu umowy z 
Centrum, pozostałe 50 % przyznanego dofinansowania stanowi refundację wypłacaną po osiągnięciu 
celu realizowanego przedsięwzięcia tzn. podpisaniu umowy transferu technologii przez beneficjenta 
korzystającego z usług brokera technologii 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:05: W programach IniTech wszyscy beneficjenci otrzymują 
dofinansowanie w formie zaliczek.> 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:06: Odpowiedz dla pp: 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:07: Jeśli będzie taka potrzeba oczywiście ją spełnimy. O 
udziale pracowników Centrum w tego typu spotkaniach decyduje Dyrektor Centrum.> 
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*P.Jasło+ 11:08: Witam Paostwa. Moje pytania jest zgoła inne od już zadanych; proszę o odpowiedz 
czy prowadzicie Paostwo, a może udostępniacie bazę danych projektów realizowanych w projektach 
ERA-NET ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:08: Oczekujące jest pytanie od *Simon+ 11:02: Warunkiem 
niezbędnym uczestnictwa w konkursie KadTech jest zatrudnienie wykwalifikowanego personelu, czy 
wystarczy umowa zlecenie? Na jaki okres taka osoba musi byd zatrudniona? Czy może byd tylko na 
czas trwania projektu? 
 
*pp+ 11:09: Bardzo dziękuję za odpowiedz. 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:09: Odpowiedź dla P.Jasło: Informacje na temat udziału 
polskich partnerów w poszczególnych projektach ERA-NET, prowadzą wyznaczeni pracownicy 
Centrum. Zbiorcze informacje statystyczne na temat programów ERA-NET publikowane są w 
sprawozdaniach z działalności Centrum, publikowanych na stronie BIP Centrum http://bip.ncbir.pl 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:10: Informacje te można również znaleźd na większości 
europejskich stron projektów ERA-NET.> 
 
 *P.Jasło+ 11:11: Dziękuję. 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:11: Odpowiedź dla Simon: 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:11: Zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu 
odbywa się w dowolnej formie prawnej. 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:11: okres zatrudnienia wynosi minimum 3 m-ce. 
 
*Główny+: Michał wszedł o godz. 11:12 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:13: Łączny wymiar zatrudnienia wszystkich osób wysoko 
wykwalifikowanego personelu nie może przekroczyd 24 osobomiesięcy w okresie 3 lat.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:13: Pozostało 45 minut spotkania. Zapraszam do zadawania pytao. 
 
*Wiśnia+ 11:14: Co to jest baza CORDIS jak można się do niej wpisad? Może Pani napisad coś więcej na 
jej temat.> 
 
[Simon] 11:14: I prawdopodobnie ostatnie moje pytanie dotyczące KadTech: czy VAT jest kosztem 
kwalifikowanym projektu? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:17: Odpowiedź dla Simon: 
 
Beneficjent składa oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT. 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:18: Jeżeli może odzyskad VAT to jest to koszt 
niekwalifikowany, jeśli nie, zaliczany jest do kosztów kwalifikowanych.> 
 
[Simon] 11:18: Dziękuję za wszystkie odpowiedzi 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:19: Mamy jedno pytanie oczekujące: 
 

http://bip.ncbir.pl/
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[Moderator – Barbara Buryta] 11:19: *Wiśnia+ 11:14: Co to jest baza CORDIS jak można się do niej 
wpisad? Może Pani napisad coś więcej na jej temat.> 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:20: Odpowiedź dla Wiśnia: 
Czy chce Pani zamieścid swoją informację na stronie CORDIS? 
 
*Wiśnia+ 11:21: Tak 
 
*Wiśnia+ 11:22: Że poszukuję partnera do współpracy 
 
*Wiśnia+ 11:22: > 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:22: Odpowiedź dla Wiśnia: 
Na stronie CORDIS można się zarejestrowad w celu otrzymywania bezpośrednich informacji, tym 
samym uzyskuje się dostęp do możliwości zamieszczania własnych informacji. 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:23: adres http://cordis.europa.eu.> 
 
*Główny+: md wszedł o godz. 11:24 
 
*Wiśnia+ 11:24: Czyli nie trzeba brad udziału w 7 Programie Ramowym? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:25: Odpowiedź dla Wiśnia: 
CORDIS jest bazą otwartą, każdy może z niej korzystad.> 
 
[Biurosystem] 11:25: Mam pytanie związane z Paostwa polityką informacyjną i promocyjną czy 
planują Paostwo pojawienie się we Wrocławiu najbliższym czasie, bo nie ukrywam, że chętnie 
wybrałbym się na spotkanie? 
 
*Główny+: PONTON wszedł o godz. 11:26 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:26: Odpowiedź dla Biurosystem: 
Aktualnie Centrum nie ma takich planów> 
 
*Michał+ 11:26: Proszę o informację dot. bardzo ciekawego projektu jakim jest CORNET. Nie 
ukrywam, że dopiero wczoraj zapoznałem się z jego ofertą. Na stronie internetowej NCBiR jest 
informacja o braku naboru. Gdzie leży przyczyna? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:27: Odpowiedź dla Michał: Program CORNET II  kooczy się 
w grudniu 2010 r. 
 
*Główny+: Wiśnia wyszedł o godz. 11:27 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:28: Pozostało zaledwie 30 minut spotkania. Zapraszam do 
zadawania pytao. 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:28: Decyzja o przystąpieniu Centrum do zintegrowanej 
inicjatywy CORNET + ERASME jest aktualnie rozważana. 
 
*Michał+ 11:30: Czy informacja o przystąpieniu do inicjatywy CORNET+ERASME będzie podana jeszcze 
w tym roku ? 
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[PONTON] 11:30: Jaka jest u Pani pogoda ?? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:30: Witam użytkownika PONTON - proszę sprawdzid na 
pogodowych stronach internetowych. 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:31: Mamy nadzieję, że tak. Decyzję będzie podejmował 
Dyrektor Centrum.> 
 
*Główny+: PONTON wyszedł o godz. 11:31 
 
*Główny+: admin wszedł o godz. 11:32 
 
*Główny+: admin wyszedł o godz. 11:32 
 
*Główny+: admin wszedł o godz. 11:32 
 
*Główny+: Waldek wszedł o godz. 11:33 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:33: Obecnie nie mamy pytao oczekujących. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:34: Zapraszam do zadawania pytao. Pozostało tylko 25 minut. 
 
*Michał+ 11:34: Czy może Pani polecid inne inicjatywy, w które angażuje się NCBiR, i w których 
uczestnikami są izby gospodarcze. 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:35: CORNET II jest aktualnie jedynym tego typu 
programem, w którym uczestniczy Centrum.  
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:38: Przekazuję pytanie od użytkownika przesłane drogą mailową: 
*smart+: czy możliwe jest ubieganie się o wsparcie z Inicjatywy Technologicznej ? Kto zarządza 
programem ? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:38: Należy pamiętad, że pomocy publicznej możemy 
aktualnie udzielad tylko podmiotom posiadającym status przedsiębiorcy. Mam nadzieję, że 
korzystając z nowej ustawy o NCBiR oraz w związku z rozszerzeniem listy wykonawców projektów 
finansowanych przez Centrum, w przyszłości uda się zaproponowad interesujący program z udziałem 
izb gospodarczych.  
 
*Papay+ 11:38: Jak długo trwa sprawdzanie przez audytorów wniosku (ocena formalna i ocena 
merytoryczna) w ramach BroTech? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:39: Odpowiedź dla smart: 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:41: Nabór wniosków do przedsięwzięcia IniTech zakooczył 
się 15 lipca 2010 r. Program realizowany jest w oparciu o rozporządzenie MNISW z dnia 10 marca 
2009 r. 
 
*Waldek+ 11:42: Witam, przepraszam jeśli to pytanie już padło wcześniej ale czy partnerem w Eurece 
może byd firma z Chorwacji? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:43: W ramach Centrum programem IniTech zajmuje się 
Maria Antosik. (kontakt na stronie internetowej Centrum)> 
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 [Moderator – Barbara Buryta+ 11:44: Proszę Paostwa, pozostało zaledwie 15 minut spotkania. Proszę 
efektywnie wykorzystad ten czas na rozmowę z Ekspertem. 
 
*Główny+: Adamus wszedł o godz. 11:45 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:46: Odpowiedź dla Papay: Nabór wniosków do Programu 
BroTech kooczy się 15 grudnia 2010r., procedura oceny wniosków obejmuje etap oceny formalnej i 
merytorycznej, prowadzonej przez Zespół Ekspertów. Czas potrzebny na ocenę zależny będzie od 
liczby zgłoszonych wniosków. Z doświadczenia wiemy, że ocena wniosków, wyłonienie wniosków 
przeznaczonych do finansowania i zawarcie umów z Centrum może potrwad do 3 miesięcy  
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:46: Odpowiedź dla Waldek: 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:47: Chorwacja jest krajem członkowskim inicjatywy 
EUREKA i na tej podstawie firma z tego kraju może uczestniczyd w projektach EUREKI.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:48: Obecnie nie mamy pytao oczekujących. Zapraszam do 
zadawania pytao. 
 
*Waldek+ 11:49: Super, to bardzo miła wiadomośd dla naszej firmy. 
 
*Marek+ 11:50: Czy przedsiębiorcy bez wcześniejszego doświadczenia w Programach Ramowych 
mogą wziąd udział w 7PR tzn. wiem że koordynatorem nie mogą byd, ale czy partnerem? 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:51: Odpowiedź dla Waldek: Proszę pamiętad, że to czy 
partner projektu EUREKI z danego kraju otrzyma dofinansowanie zależy od decyzji agencji 
finansującej projekty EUREKA w danym kraju. Szczegółowych informacji na temat projektów 
inicjatywy EUREKA udzieli Panu Jerzy Tokarski (dane kontaktowe na stronie Centrum)> 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:52: Odpowiedź dla Marek: Jeśli przedsiębiorca spełnia 
formalne wymagania ustalone dla konkretnego programu w ramach 7PR, to może byd partnerem 
projektu ubiegającego się o dofinansowanie. Otrzyma środki finansowe, jeśli cały projekt zostanie 
dobrze oceniony, przy czym elementem tej oceny są również partnerzy projektu.    
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:52: Delikatnie zwracam uwagę, że pozostało już tylko 7 minut. 
Proszę o jeszcze jedno pytanie. 
 
*Bronet+ 11:53: Czy w momencie składania do Paostwa wniosków o dofinansowanie i drobnych 
błędów istnieje możliwośd skorygowania ich czy wniosek jest od razu odrzucany? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:54: Dziękuję. Pytanie od użytkownika *Bronet+ było ostatnim 
przyjętym w tracie trwania spotkania. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:55: Jeżeli mają Paostwo dodatkowe pytania w sprawie WSPARCIA 
NARODOWEGO CENTRUM BADAO I ROZWOJU DLA MŚP UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKTACH 
BADAWCZYCH, to prosimy je kierowad na adres mailowy: eic@darr.pl. Pytanie przyjmujemy tylko w 
dniu dzisiejszym do godziny 16:00. 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska]11:55: NCBiR jest partnerem w konsorcjach ERA-NET, czyli 
konsorcjach skupiających agencje finansujące programy badawcze w krajach UE. Centrum zajmuje się 
obsługą konkursów tematycznych ogłaszanych w ramach poszczególnych inicjatyw ERA-NET. Nie 
ogłaszamy konkursów w ramach 7 PR, obsługą zajmuje się KPK - Krajowy Punkt Kontaktowy 7 PR> 
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*Główny+: Papay wyszedł o godz. 11:56 
 
*Główny+: jaśmin wyszedł o godz. 11:56 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:56: Odpowiedź Bronet: 
 
*Marek+ 11:56: Dziękuję> 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:58: Na poziomie oceny formalnej większości programów 
istnieje możliwośd uzupełnienia złożonego już wniosku. Po zamknięciu oceny formalnej (np. BroTech, 
KadTech - 7 dni) wniosek przekazywany jest do oceny merytorycznej i dalsze korygowanie drobnych 
błędów nie jest możliwe.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:58: Szanowna Pani, Szanowni Paostwo – z uwagi na to, że czas 
spotkania kooczy się, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. 
 
*Bronet+ 11:58: Dziękuje za odpowiedz. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:58: Przypominam, że jeżeli mają Paostwo dodatkowe pytania w 
sprawie WSPARCIA NARODOWEGO CENTRUM BADAO I ROZWOJU DLA MŚP UCZESTNICZĄCYCH W 
PROJEKTACH BADAWCZYCH, to prosimy je kierowad na adres mailowy: eic@darr.pl. Pytanie 
przyjmujemy tylko w dniu dzisiejszym do godziny 16:00. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:59: Jeżeli interesują Paostwa inne kwestie związane z 
prowadzeniem biznesu w Unii Europejskiej, a w szczególności uzyskaniem dofinansowania 
zapraszamy do kontaktu z nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network poprzez adres: eic@darr.pl 
czy też z Punktem Konsultacyjnym. Pytania można wysyład do nas poprzez stronę internetową: 
www.darr.pl (ikonka ZADAJ PYTANIE KONSULTANTOWI w lewym pasku): 
http://www.darr.pl/form.html 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:59: Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów w 
przyszłym tygodniu. Szczególnie zapraszam tam osoby, które przyłączyły się do nas w trakcie trwania 
rozmowy i nie miały możliwości zapoznad się z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Ekspert - Małgorzata Skibska-Zielioska+11:59: Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom czatu. 
Zapraszam do zadawania dalszych pytao telefonicznie lub e-mailowo (dane kontaktowe na stronie 
Centrum)> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:59: Pragnę Paostwa poinformowad, że w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland organizujemy 36 czatów. Dzisiejszy był TRZYDZIESTYM 
DRUGIM z serii. 
 
*Główny+: Marek wyszedł o godz. 11:59 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:59: Informacje o poprzednich czatach można znaleźd na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / ARCHIWUM CZATÓW. 
Więcej informacji na stronie: http://www.darr.pl/?id=170 
 
[Główny+: Adamus wyszedł o godz. 12:00 
 

mailto:eic@darr.pl
mailto:eic@darr.pl
http://www.darr.pl/
http://www.darr.pl/form.html
http://www.darr.pl/
http://www.darr.pl/?id=170
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[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Prosimy Paostwa o sugestie w zakresie tematyki czatów / 
ekspertów, które powinnyśmy dla Paostwa przygotowad. Sugestie prosimy kierowad na adres 
mailowy: eic@darr.pl 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00: Kolejny czat zostanie zorganizowany jeszcze w tym tygodniu na 
temat: Ekozarządzanie w przedsiębiorstwie - System Ekozarządzania i Audytu EMAS. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Czat będzie zorganizowany w dniu 29 października br. (piątek) 
w godzinach 10:00-12:00. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Kolejne czaty zostaną zorganizowane w listopadzie i grudniu br. 
Informacje na temat czatów będą zamieszczane na www.darr.pl 
 
*Główny+: P.Jasło wyszedł o godz. 12:00 
 
*Główny+: pp wyszedł o godz. 12:00 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Szczegółowe informacje w sprawach tych czatów oraz kolejnych 
zostaną zamieszczone na stronie www.darr.pl oraz Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Czaty są organizowane przez Europejską Sied Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Sied Enterprise Europe Network jest współfinansowana przez 
Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-
2013 (http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu paostwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:01: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 
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