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Dotacje na inwestycje 

- Jak efektywnie przygotować się do nowych zasad w najbliższych rundach aplikacyjnych. 

28 września 2009 roku 
 

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 West Poland. W dniu 
dzisiejszym zapraszamy do dyskusji na temat: Jak efektywnie przygotować się do nowych zasad w 
najbliższych rundach aplikacyjnych. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pani BEATA 
TYLMAN. 
 
[Główny]: Katarzyna wszedł o godz. 10:00 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: Pani BEATA TYLMAN jest Starszym Menedżerem Zespołu 
dotacji i ulg inwestycyjnych Deloitte. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: Od wielu lat pomaga przedsiębiorcom i instytucjom w 
pozyskiwaniu dofinansowania zewnętrznego na ich rozwój. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: Jest ekspertem w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz 
krajowych na projekty inwestycyjne, badawczo – rozwojowe, szkoleniowe i doradcze 
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[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: nadzoruje prace na każdym etapie współpracy z klientem – 
od koncepcji projektu aż po rundę negocjacji, do chwili podpisania umowy, jak również późniejszego 
rozliczania projektów. Wśród Jej klientów są zarówno średnie i duże przedsiębiorstwa, jak i 
korporacje międzynarodowe. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: Zarządzała licznymi projektami inwestycyjnymi, 
szkoleniowymi i doradczymi, które zakończyły się sukcesem. Obejmowały one różnorodne sektory: 
produkcyjny, usługowy, infrastrukturę, czy parki naukowo- technologiczne. Wiele z nich to projekty 
złożone i nowatorskie. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: Dodatkowo była ekspertem w ramach ewaluacji ex ante PO 
Kapitał Ludzki 2007 – 2013 prowadzonej przez Deloitte dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 
Aktywnie uczestniczyła w konsultacjach społecznych Programów Operacyjnych na lata 2007 – 2013, 
jak również w procesie zgłaszania opinii i uwag do dokumentów szczegółowych, takich jak kryteria 
oceny projektów. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: Beata Tylman jest także prelegentem na wielu 
konferencjach i seminariach, gdzie często występuje w panelach wspólnie z przedstawicielami 
Instytucji Zarządzających i Wdrażających, takich jak PARP, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i inne. 
 
[Główny]: Janek wszedł o godz. 10:01 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:02 am: Informacje na temat doświadczenia Pani BEATY TYLMAN 
znajdą Państwo na naszej stronie (www.darr.pl) w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty 
internetowe / Archiwum czatów 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:02 am: Na początek naszego spotkania proszę Panią o wymienienie 
tych najbardziej istotnych zmian w zasadach aplikowania o środki z Unii Europejskiej. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:02 am: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź użyje 
znak ">" 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 10:02 am: Na początek chciałam Państwa serdecznie przywitać.> 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 10:03 am: Odnosząc się do pytania o najbardziej kluczowe zmiany w 
najbliższych rundach w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet 4. Należy 
wskazać przede wszystkim: dopuszczenie do niektórych rund tylko małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz zmiany w kryteriach punktowych, w tym przede wszystkim zmianę do podejścia do 
innowacyjności w działaniu PO IG 4.4.> 
 
[Główny]: iwo wszedł o godz. 10:04 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:04 am: Bardzo dziękuję. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. 
 
[45] 10:04 am: Od kiedy obowiązywać będą nowe kryteria ? 
 
[Główny]: Piotr wszedł o godz. 10:05 am 
 
[Główny]: js wszedł o godz. 10:05 am 
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[Ekspert - Beata Tylman] 10:06 am: Odpowiedź dla [45] - Nowe kryteria będą obowiązywać już od 
najbliższych rund. I tak dla przykładu już w działaniu PO IG 4.4., w rundzie, która właśnie dzisiaj się 
rozpoczęła beneficjenci otrzymują punkty za innowacyjność produktu (bądź usługi) na skalę świata, a 
nie jak dotychczas za innowacyjność technologii. To zasadnicza zmiana w podejściu.> 
 
[Główny]: Weronika wszedł o godz. 10:06 am 
 
[Oława] 10:06 am: Czy PARP wprowadził zmiany w kryteriach oceny projektów odnośnie terminów 
rozpoczęcia inwestycji / projektu – Pamiętam iż ta kwestia była wielokrotnie podejmowana przez 
przedsiębiorców. 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 10:07 am: Odpowiedź dla [Oława]: w dniu dzisiejszym rozpoczęły się 
konkursy w ramach działań PO IG 4.2 oraz 4.4, które są otwarte tylko dla małych i średnich firm 
(MŚP). Zgodnie z regulamienm konkursów oraz z przepisami UE MŚP mogą rozpocząć projekt dzień 
po złożeniu wniosku - i to nie ulega zmianie. 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 10:08 am: Dyskusja rzeczywiście dotyczy momentu rozpoczęcia projektów 
przez duże przedsiębiorstwa. Chodzi tutaj o spełnienie przez nie efektu zachęty. Na dzień dzisiejszy 
jednak regulacje krajowe również dużym przedsiębiorcom pozwalają na rozpoczęcie inwestycji dzień 
po złożeniu wniosku.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:08 am: Zapraszam do zadawania pytań. 
 
[Główny]: BOSS wszedł o godz. 10:09 am 
 
[zdzichu] 10:09 am: Witam, chciałbym zapytać na czy polega udzielenie prawa ochronnego na wzór 
użytkowy i jaka instytucja udziela takiego prawa? 
 
[Główny]: APK wszedł o godz. 10:10 am 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 10:10 am: Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na to, że zmiana w kryteriach 
merytorycznych powoduje, że niektóre branże będą miały łatwiej w ubieganiu się o dotacje - inne o 
wiele trudniej. Biorąc za przykład działanie PO IG 4.4 kluczowe jest posiadanie innowacyjnego 
produktu oraz wdrażanie w celu jego produkcji innowacyjnej technologii (znanej na świecie poniżej 3 
lat). 
 
[Główny]: BOSS wyszedł o godz. 10:12 am 
 
[Główny]: iwo wyszedł o godz. 10:12 am 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 10:12 am: Praktyka pokazuje, iż małe i średnie przedsiębiorstwa, które mogą 
aplikować w tej chwili w działaniu PO IG 4.4, mają trudność w wprowadzaniu na rynek produktów, 
innowacyjnych na skalę świata. MŚP myślą zazwyczaj rynkiem lokalnym (sobie najbliższym). W 
związku z tym pojawia się wiele pytań praktycznych jak podejść do innowacyjności produktu w 
przypadku konkretnych przedsiębiorstw i ich produktów. 
 
[Główny]: Piotr wyszedł o godz. 10:12 am 
 
[Główny]: js wyszedł o godz. 10:12 am 
 
[Główny]: Weronika wyszedł o godz. 10:12 am 
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[Główny]: firma wyszedł o godz. 10:12 am 
 
[Główny]: Karol wyszedł o godz. 10:12 am 
 
[Główny]: MSLOWIK wyszedł o godz. 10:12 am 
 
[Główny]: Katarzyna wyszedł o godz. 10:12 am 
 
[Główny]: Oława wyszedł o godz. 10:12 am 
 
[Główny]: 45 wyszedł o godz. 10:12 am 
 
[Główny]: zdzichu wyszedł o godz. 10:12 am 
 
[Inwestor] 10:12 am: Właśnie zabrałem się za analizę mian w kryteriach oceny i mam wątpliwość 
dotyczącą samego ujęcia innowacyjności – czy dobrze rozumiem … Jeśli nasze rozwiązanie 
technologiczne jest stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata to nie obowiązuje nas już kryterium 
rozpowszechnienia. 
 
[Inwestor] 10:12 am: Właśnie zabrałem się za analizę mian w kryteriach oceny i mam wątpliwość 
dotyczącą samego ujęcia innowacyjności – czy dobrze rozumiem … Jeśli nasze rozwiązanie 
technologiczne jest stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata to nie obowiązuje nas już kryterium 
rozpowszechnienia. 
 
[Główny]: Fuks wyszedł o godz. 10:12 am 
 
[Główny]: BOSS wszedł o godz. 10:12 am 
 
[Główny]: APK wyszedł o godz. 10:12 am 
 
[Główny]: js wszedł o godz. 10:12 am 
 
[Główny]: Fuks wszedł o godz. 10:12 am 
 
[Główny]: Katarzyna wszedł o godz. 10:12 am 
 
[Główny]: APK wszedł o godz. 10:12 am 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 10:12 am: Dodatkowo, proszę pamiętać, iż kwalifikowane są także projekty 
polegające na wprowadzaniu na rynek innowacyjnych usług, jeśli do ich wdrażania niezbędna jest 
innowacyjna technologia.> 
 
[Główny]: Weronika wszedł o godz. 10:12 am 
 
[Główny]: Piotr wszedł o godz. 10:12 am 
 
[Główny]: MSLOWIK wszedł o godz. 10:13 am 
 
[Główny]: AIKON wszedł o godz. 10:13 am 
 
[Główny]: zdzichu wszedł o godz. 10:13 am 
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[Moderator – Barbara Buryta] 10:13 am: Nie mamy pytań oczekujących. Proszę o zadawanie pytań 
 
[Piotr] 10:13 am: Z jakich działań jeszcze w tym roku może skorzystać duży przedsiębiorca i na czym 
one polegają? 
 
[Główny]: iwo wszedł o godz. 10:14 am 
 
[Główny]: 45 wszedł o godz. 10:14 am 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 10:14 am: Odpowiedź dla [Piotr]: w tym roku duży przedsiębiorca w ramach 
PO IG ma do dyspozycji dwa działania. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:14 am: Widzę, że większość użytkowników coś wylogowało. 
Niestety utracili dotychczasowy zapis. Pełny zapis czatu będzie dostępny na www.darr.pl 
 
[Główny]: MSLOWIK wyszedł o godz. 10:15 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:15 am: Pytanie, na którego odpowiedź oczekujemy to: [Piotr] 10:13 
am: Z jakich działań jeszcze w tym roku może skorzystać duży przedsiębiorca i na czym one polegają? 
 
[Weronika] 10:15 am: Co sądzi Pani o wykorzystaniu modelu „open source” w procesie innowacji ?. 
Jest to pewnego rodzaju wyprowadzenie poza mury firmy pomysłów powstałych wewnątrz. Czy jako 
właściciel firmy bez obawy skorzystałaby Pani z takiego źródła wsparcia ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:15 am: Proszę o "wrzucanie" kolejnych pytań. 
 
[Główny]: Oława wszedł o godz. 10:16 am 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 10:17 am: Odpowiedź dla [Piotr]: DZIAŁANIE 1.4 - 4.1: gdzie składa się jeden 
wniosek na dwie fazy projektu: prowadzenie badań (np. dotyczących produktu, czy technologii) i 
następnie wdrożenie ich do produkcji (np. uruchomienie nowych linii produkcyjnych). Jest to o tyle 
ciekawe działanie, iż jako jedyne pozwala na sfinansowanie kosztów własnych np. wynagrodzeń.  
Drugie ciekawe działanie to DZIAŁANIE 4.5.2 - gdzie szczególnie chcę zwrócić Państwa uwagę na 
tworzenie LUB rozwój centrów badawczo - rozwojowych 
 
[Główny]: firma wszedł o godz. 10:18 am 
 
[zdzichu] 10:18 am: Przepraszam ale coś mnie wyrzuciło a nie widzę odpowiedzi na moje pytanie, na 
czy polega udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy i jaka instytucja udziela takiego prawa? 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 10:18 am: Odpowiedź dla [Piotr]: Proszę pamiętać, iż CBRy w ramach 
działania 4.5.2 nie muszą posiadać statusu CBR. Powinny to być jednostki lub oddzielne podmioty, 
które prowadzą prace badawcze i rozwojowe. W praktyce, każda nowoczesna firma, ma takie działy.> 
 
[AIKON] 10:20 am: Kiedy przedsiębiorca może sam wykonać prace B+R  w ramach Działania 1.4? 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 10:21 am: Odpowiedź dla [Weronika]: Myślę, iż wszystko zależy od relacji 
biznesowych i Państwa kontraktu z odbiorcą wyników prac. W praktyce spotykam się z naprawdę 
wieloma podejściami, różnymi w zależności od potrzeb. Występują także projekty oparte o tzw. 
"open source". Niemniej jednak zawsze należy sobie zadać pytanie, co jest Państwa głównym 
obszarem działalności. Jak ma się do tego dany projekt, który zamierzacie realizować. I wtedy dopiero 
odpowiedzieć sobie na ile możecie "wyprowadzić go poza mury 
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[Ekspert - Beata Tylman] 10:23 am: Odpowiedź dla "[AIKON] 10:20 am: Kiedy przedsiębiorca może 
sam wykonać prace B+R  w ramach Działania 1.4?": działanie PO IG 1.4 jest bardzo przyjazne dla 
przedsiębiorców i pozwala realizować etap badawczy zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. Etap ten 
może być swoistym mixem i np. zawierać moduły badawcze prowadzone samodzielnie przez 
przedsiębiorcę oraz zakupione na zewnątrz. Jeżeli przedsiębiorca będzie sam prowadził badania 
powinien wykazać, iż posiada odpowiedni potencjał do ich realizacji 
 
[Inwestor] 10:25 am: Na chwilę zostałem wylogowany dlatego też proszę mi wybaczyć jeśli udzieliła 
Pani już odpowiedzi na moje pytanie: Właśnie zabrałem się za analizę mian w kryteriach oceny i mam 
wątpliwość dotyczącą samego ujęcia innowacyjności – czy dobrze rozumiem … Jeśli nasze 
rozwiązanie technologiczne jest stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata to nie obowiązuje nas już 
kryterium rozpowszechnienia. 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 10:26 am: Odpowiedź dla [zdzichu] - wzór użytkowy - prawa ochronnego na 
wzór użytkowy udziela Urząd Patentowy RP. Jeśli weszliśmy już na tematykę praw ochronnych to 
warto wspomnieć, iż Urząd Patentowy udziela trzech praw interesujących dla przedsiębiorców: 
patentów, wzorów użytkowych (związanych z funkcjonalnością produktu), wzorów przemysłowych 
(związanych z wyglądem produktu).> 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 10:28 am: Odpowiedź [Inwestor] - innowacyjność technologii w PO IG 4.4 - 
ma Pan rację. Należy wykazać albo krótki okres stosowania technologii (poniżej 3 lat) ALBO małe 
rozproszenie (poniżej 15%). Są to warunki alternatywne.> 
 
[zdzichu] 10:28 am: A czy wie pani jaki jest średni okres rejestracji wzoru użytkowego w Urzędzie 
Patentowym? 
 
[iwo] 10:30 am: Witam, czy na innowacje technologiczną tylko na bazie mojej firmy mogę dostać 
dofinansowanie czy musi to być innowacja szersza np. w zakresie regionu? 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 10:30 am: Odpowiedź dla [zdzichu]: z punktu widzenia kryteriów oceny 
dotyczących praw własności przemysłowej mamy generalnie do czynienia z dwoma rodzajami 
sytuacji, za które przyznawane są punkty: za posiadanie praw (muszą być skuteczne w momencie 
składania wniosku, i w tym przypadku najszybciej można pozyskać wzór przemysłowy: w praktyce 
kilka miesięcy) lub też za pozyskanie praw w przyszłości (poprawne zgłoszenie, ale niekoniecznie 
skuteczne prawo, też zwyczajowo kilka miesięcy). 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 10:31 am: Odpowiedź dla [iwo}: jeśli mówimy o Programie Operacyjnym 
Innowacyjna Gospodarka to ceniona jest innowacyjność w rozumieniu szerokim, czyli na skalę świata 
lub przynajmniej rynku docelowego.> 
 
[zdzichu] 10:32 am: Dziekuje. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:32 am: Nie mamy pytań oczekujących. Zapraszam do dyskusji. 
 
[Inwestor] 10:32 am: O ile w kryteriach merytorycznych – obligatoryjnych mamy bardzo 
uszczegółowione rozumienie pojęcia innowacyjności to w nowych kryteriach fakultatywnych 
zrezygnowano zarówno z kryterium rozpowszechnienia jak i tego że produkt ma być znany na świecie 
nie dłużej niż 1  rok – czy potrafi Pani wytłumaczyć to podejście / rozbieżność ? 
 
[Główny]: Catarzyna wszedł o godz. 10:33 am 
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[Fuks] 10:35 am: Czy koszt przygotowania projektu budowlanego dotyczącego budynku 
laboratorium, który ma powstać w ramach projektu (Działanie 4.2), stanowi koszt kwalifikowany? 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 10:35 am: Odpowiedź dla [Inwestor]: W kryteriach fakultatywnych 
zamieniono dotychczasowe kryterium związane z innowacyjnością technologii (okres stosowania na 
świecie i rozprzestrzenianie) na rzecz innowacyjności produktowej. I w tej chwili punkty można 
otrzymać jeśli innowacja produktowa stanowi innowację o znaczeniu światowym. I to kryterium jest 
dość dokładnie opisane. Czy to wyjaśnia Pana wątpliwość?> 
 
[iwo] 10:36 am: Czy zakup specjalistycznego oprogramowania do działu obsługi klienta jest innowacją 
technologiczną? 
 
[Inwestor] 10:36 am: TAK - Dziękuję za odpowiedz. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:40 am: Aktualna lista pytań: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:40 am: [Fuks] 10:35 am: Czy koszt przygotowania projektu 
budowlanego dotyczącego budynku laboratorium, który ma powstać w ramach projektu (Działanie 
4.2), stanowi koszt kwalifikowany? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:40 am: [iwo] 10:36 am: Czy zakup specjalistycznego 
oprogramowania do działu obsługi klienta jest innowacją technologiczną? 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 10:40 am: Odpowiedź dla [iwo]: należy się zastanowić, w którym działaniu 
chciałby Pan aplikować. Jeżeli PO IG 4.4 to ostatecznie na rynek musi być wprowadzona innowacyjna 
usługa na skalę świata. Pojawia się więc pytanie, jak zmieni się Państwa obsługa klienta w wyniku 
wprowadzenia nowego oprogramowania. Jeżeli zaś mówimy o działaniu PO IG 1.4 - 4.1 to 
przedmiotem powinno być opracowanie w ramach fazy badawczej innowacyjnego oprogramowania 
(projekt musi mieć znamiona innowacyjności).> 
 
[Weronika] 10:41 am: Czy wydatek związany ze zgłoszeniem patentowym, może być kosztem 
kwalifikowanym w działaniu 1.4 lub 4.1 POIG? 
 
[Weronika] 10:42 am: A jeżeli tak to w której pozycji ? 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 10:42 am: Odpowiedź dla [Weronika]: niestety, ale koszt samego zgłoszenia 
nie. Jedynie prace niezbędne do jego opracowania np. przygotowanie rysunków technicznych.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:43 am: Pozostało tylko pytanie od użytkownika: [Fuks] 10:35 am: 
Czy koszt przygotowania projektu budowlanego dotyczącego budynku laboratorium, który ma 
powstać w ramach projektu (Działanie 4.2), stanowi koszt kwalifikowany? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:43 am: Zapraszam do dalszej dyskusji. 
 
[BOSS] 10:44 am: Szanowna Pani, proszę o informację na następujący temat: działamy w 
partnerstwie; czy możemy wykazać wydatki tylko na działalność badawczą a nasz partner tylko na 
działalność wdrożeniową ? 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 10:44 am: Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na jeszcze dość ważną 
kwestię, która warunkuje Wasz harmonogram ubiegania się o dotacje. Niektóre działania mają 
określone terminy, w których możecie składać wnioski (np. PO IG 4.4), w innych decyduje kolejność 
zgłoszeń (PO IG 4.2; 1.4 - 4.1; 4.5.2). Praktyka pokazuje, iż w przypadku 4.2 oraz 1.4 - 4.1 lepiej 
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składać wnioski w pierwszych dniach. Zaś, jeśli chodzi o działanie 4.5.2 konkurs trwa już od maja i 
nadal jest jeszcze alokacja do wykorzystania.> 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 10:46 am: Odpowiedź dla {BOSS]: Jeżeli mówimy o działaniu 1.4 - 4.1 to 
wniosek może złożyć TYLKO jeden podmiot (beneficjent). On prowadzi badania, jest ich właścicielem i 
następnie przeprowadza wdrożenie (jest właścicielem środków trwałych i WNiP). Beneficjent może w 
czasie fazy badawczej zlecić przeprowadzenie badań innemu podmiotowi (np. Państwa Partnerowi). 
 
[Janek] 10:49 am: W jaki sposób mam udowodnić innowacyjność na poziomie światowym? 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 10:51 am: Odpowiedź dla [Fuks] - koszt projektu budowlanego w PO IG 4.2 - 
najczęściej koszty te są częścią kosztów związanych z pokryciem ceny nabycia robót i materiałów 
budowlanych i jako takie są kwalifikowane. Jeżeli jest to oddzielny koszt musiałby być kwalifikowany 
w ramach kategorii związanej z zakupem analiz przygotowawczych i usług doradczych związanych z 
inwestycją.> 
 
[Fuks] 10:52 am: a czy podpisanie umowy kredytowej/leasingowej przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie lub przed otrzymaniem od PPI potwierdzenia, że wniosek kwalifikuje się co do 

zasady traktowane będzie jako rozpoczęcie realizacji projektu? 

 

[Ekspert - Beata Tylman] 10:55 am: Odpowiedź dla [Janek]: innowacyjność na poziomie świata - jeśli 

mówimy o innowacyjości produktu - szczegółową argumentację należy zawrzeć w dokumentacji 

aplikacyjnej dodatkowo możecie Państwo poprzeć swoją argumentację opinią o innowacyjności 

wystawioną przez zewnętrzną jednostkę. Aktualnie kryterium odwołuje się także do potwierdzenia 

we właściwym branżowo komitecie normalizacyjnym, iż na produkt nie ma jeszcze ustanowionej 

normy wyrobu.> 

 

[Ekspert - Beata Tylman] 10:57 am: Odpowiedź dla [Fuks] - niestety podpisanie umowy kredytowej 

lub leasingowej będzie oznaczało rozpoczęcie projektu i dyskwalifikuje projekt ze wsparcia. Należy 

więc posługiwać się stosownymi promesami. Pragnę zaznaczyć, iż w przypadku priorytetu 4 PO IG nie 

funkcjonują w tym rundach PPI (Promotorzy Projektów Innowacyjnych). Decydujący jest moment 

złożenia wniosku.> 

 

[Moderator – Barbara Buryta] 10:57 am: Nie mamy pytań oczekujących. Zapraszam do zadawania. 

 

[Oława] 10:57 am: Jedna z kluczowych zmian w działaniu 4.4 dotyczy wprowadzenia NOWEGO 

produktu. Wyczytałem gdzieś iż produkt ten ma wykazywać użyteczność dla odbiorców. Czy wie Pani 

co oznacza owa UŻYTECZNOŚĆ no i … kto i w jaki sposób będzie to weryfikował. 

 

[BOSS] 10:59 am: Szanowna Pani, w Działaniu 4.1 wynagrodzenia nie zostały bezpośrednio 

uwzględnione w katalogu wydatków kwalifikowanych stąd moje pytanie: czy koszty wynagrodzeń 

mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane w II etapu projektu ? 

 

[Główny]: 45 wyszedł o godz. 11:01 am 

 

[Główny]: Piotr wyszedł o godz. 11:01 am 
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[Główny]: Fuks wyszedł o godz. 11:01 am 

 

[Główny]: AIKON wyszedł o godz. 11:01 am 

 

[Główny]: zdzichu wyszedł o godz. 11:01 am 

 

[Główny]: Catarzyna wyszedł o godz. 11:01 am 

 

[Główny]: firma wyszedł o godz. 11:01 am 

 

[Główny]: APK wyszedł o godz. 11:01 am 

 

[Ekspert - Beata Tylman] 11:01 am: Odpowiedź dla [Oława] - działanie PO IG 4.4 - wprowadzenie 

nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu na rynek docelowy było dotychczas również 

obowiązującym kryterium. W tej chwili punkty otrzymuje się za innowacyjność tego produktu na 

skalę świata. W opisie należy wskazać cechy, dzięki którym produkt jest lepszy oraz jak są one 

odczuwalne (uzyteczne) dla odbiorcy końcowego. Chodzi o to, aby wskazać wymierne efekty dla 

konsumentów. Weryfikują to osoby oceniające Państwa projekt na podstawie.. 

 
[Ekspert - Beata Tylman]] 11:02 am: Szanowni Państwo - zostałam wylogowana i niestety nie widzę 
ostatnich pytań. Proszę o ich powtórzenie.> 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:02 am: Przepraszam Państwa, ale tym razem to ja zostałam 
wylogowana z systemu. Kontynuujmy. 
 
[Główny]: zdzichu wszedł o godz. 11:02 am 
 
[Główny]: iwo wszedł o godz. 11:02 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:03 am: Pytania, które miałam zanotowane jako ostatnie to: 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:03 am: [Oława] 10:57 am: Jedna z kluczowych zmian w działaniu 4.4 
dotyczy wprowadzenia NOWEGO produktu. Wyczytałem gdzieś iż produkt ten ma wykazywać 
użyteczność dla odbiorców. Czy wie Pani co oznacza owa UŻYTECZNOŚĆ no i … kto i w jaki sposób 
będzie to weryfikował. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:03 am: [BOSS] 10:59 am: Szanowna Pani, w Działaniu 4.1 
wynagrodzenia nie zostały bezpośrednio uwzględnione w katalogu wydatków kwalifikowanych stąd 
moje pytanie: czy koszty wynagrodzeń mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane w II etapu 
projektu ? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:03 am: Proszę Panią Ekspert o informację czy udzieliła odpowiedzi 
na te pytania. 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 11:04 am: Na pytanie dotyczące użyteczności produktu w PO IG 4.4. już 
odpowiedziałam. 
 
[Główny]: Weronika wszedł o godz. 11:04 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:04 am: Dziękuję. W takim razie proszę o kolejne pytania. 
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[Ekspert - Beata Tylman] 11:05 am: Odpowiedź dla [BOSS]: działanie 4.1 - wynagrodzenia mogą być 
tylko kwalifikowane w przypadku fazy 1.4. Jeżeli zaś chodzi o fazę 4.1 to obowiązują w niej zasady 
pomocy regionalnej. Oznacza to, że kwalifikować możecie Państwo tylko wynagrodzenia jeżeli 
stanowią one koszt wytworzenia środków trwałych. W innym przypadku nie możecie kwalifikować 
wynagrodzeń.> 
 
[Oława] 11:06 am: Odnośnie nowych kryteriów 4.4 mam jeszcze jedno pytanie - W kryteriach 
merytorycznych / obligatoryjnych mówi się o opłacalności projektu. Proszę o informację jak mam 
rozumieć ową opłacalność finansową ? 
 
[js] 11:07 am: czy w działaniu 4.4 do automatycznego uznania dwóch kryteriów merytorycznych 
dotyczących opłacalności finansowej projektu i zdolności wnioskodawcy do jego sfinansowania 
wymagane jest dostarczenie promesy kredytowej na min. 30% kosztów kwalifikowanych wystawionej 
przez bank, czy może ta promesa być wystawiona przez inną instytucję (np. fundusz inwestycyjny)? 
 
[Główny]: Iza wszedł o godz. 11:07 am 
 
[BOSS] 11:08 am: Dziękuję Pani za odpowiedzi na moje pytania. Do widzenia Państwu. 
 
[Główny]: BOSS wyszedł o godz. 11:08 am 
 
[Fuks] 11:10 am: Czy wystarczy wykazanie, że dotychczas zatrudniona kadra projektantów 
opracowywała wzory przemysłowe w ostatnich latach z dużym sukcesem (gwałtowny rozwój firmy), 
mimo że wzory te nie były obejmowane ochroną własności przemysłowej? 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 11:11 am: Odpowiedź dla [Oława] - opłacalność projektu - częścią biznes 
planu w działaniu 4.4. są prognozy finansowe. Na ich podstawie weryfikowana jest opłacalność 
projektu. Istotne jest, aby NPV projektu wynosiło >0. Dodatkowo zapewnienie źródeł finansowania tj. 
kredyt lub leasing na przynajmniej 30% jest podstawą do uznania tego kryterium za spełnione.> 
 
[Główny]: [Ekspert - Beata Tylman] wyszedł o godz. 11:14 am 
 
[Główny]: [Ekspert - Beata Tylman] wszedł o godz. 11:14 am 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:14 am: Tym razem niefortunnie wylogowało Panią Ekspert. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:14 am: Nie mamy dzisiaj szczęścia. 
 
[Główny]: Inwestor wszedł o godz. 11:14 am 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 11:15 am: Odpowiedź [js] - co do zasady promesa kredytowa na 30% 
kosztów kwalifikowanych powinna być wystarczająca. Jednakże trzeba podkreślić, iż zdolność do 
sfinansowania projektu oznacza pokazanie źródeł finansowania NA CAŁY PROJEKT - wraz z kosztami 
niekwalifikowanymi. A więc w tym przypadku pozostanie na poziomie 30% to za mało. Promesa od 
funduszu inwestycyjnego niestety nie wystarczy, ale zawsze może być dokumentem dodatkowym. 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:15 am: Przypomnę tylko, że pozostało jedno pytanie:  [Fuks] 11:10 
am: Czy wystarczy wykazanie, że dotychczas zatrudniona kadra projektantów opracowywała wzory 
przemysłowe w ostatnich latach z dużym sukcesem (gwałtowny rozwój firmy), mimo że wzory te nie 
były obejmowane ochroną własności przemysłowej? 
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[Główny]: isa wszedł o godz. 11:16 am 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 11:16 am: Odpowiedź dla [Fuks] - doświadczenie kadry we wzornictwie - 
jeżeli pyta Pan/i o wykazanie doświadczenia kadry beneficjenta to, co do zasady może być ono 
wystarczające (nie wymaga się konkretnych zgłoszeń). Zawsze jednak trzeba porównać skalę i rodzaj 
dotychczasowych projektów do planowanych.> 
 
[Inwestor] 11:17 am: Proszę o informację czy do kryteriów Działania 4.5.2 wprowadzone jakieś 
zmiany, czy nie dotyczą one działania 4.5.2. 
 
[Główny]: firma wszedł o godz. 11:17 am 
 
[Weronika] 11:18 am: Jaka grupa badań rynkowych, jest  kwalifikowana w POIG  / działanie 1.4-4.1 
oraz czy mogę prosić o wskazanie w ramach której z faz (badawczej czy wdrożeniowej) należy 
wydatek wykazać ?. 
 
[js] 11:18 am: w przypadku np. promesy leasingowej, wzór promesy zezwala jednak na jej 
wystawienie przez dowolną firmę - dlaczego więc w przypadku promesy kredytowej musi to być bank 
(aby uznać kryterium opłacalności finansowej za spełnione)? Z czego wynika preferencja dla banków? 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 11:18 am: Odpowiedź dla [Inwestor] - działanie 4.5.2 - obowiązują nadal 
kryteria z ogłoszonego w maju tego roku konkursu i nic nie ulega zmianie.> 
 
[Janek] 11:19 am: Z działania 4.4 zostały wyeliminowane duże firmy, czy mogą się one ubiegać o inne 
rodzaje wsparcia? 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 11:20 am: Odpowiedź dla [Weronika] - badania w 1.4 - 4.1 - koszty badań są 
wykazywane tylko w fazie 1.4. Kwalifikowane są prace rozwojowe i badania przemysłowe. Faza ta 
kończy się najpóźniej na opracowaniu prototypu.> 
 
[Główny]: Catarzyna wszedł o godz. 11:20 am 
 
[firma] 11:21 am: Nigdy wcześniej nie napotkałem się na Centra Usług Wspólnych – czy może Pani 
wyjaśnić to pojęcie ? 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 11:21 am: Odpowiedź - rozliczanie - otrzymałam także pytanie, czy 
rozliczając projekt i prowadząc roboty budowlane należy przedstawić dokument potwierdzający 
oddanie budynku do użytkowania - odpowiedź brzmi TAK. Szczegóły te będzie każdorazowo 
regulowała umowa o dofinansowanie (różna w różnych działaniach). Proszę zweryfikować paragraf 
pokazujący, jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o płatność.> 
 
[[Ekspert - Beata Tylman]] 11:21 am: Odpowiedź dla [Janek] - jak pisałam na początku czatu duże 
firmy w tym roku mają do dyspozycji dwa działania: 1.4 - 4.1 oraz 4.5.2. 
 
[Janek] 11:23 am: Dziękuje za odpowiedz, gdzieś to mi umknęło:) 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 11:23 am: Odpowiedź dla [firma] - PO IG definiuje CUW jako wewnętrzną 
lub zewnętrzną jednostkę przejmującą część zadań lub procesów przedsiębiorstwa z zakresu 
finansów, księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi, administracji, logistyki, zaplecza bankowego i 
ubezpieczeniowego (back-office), badań rynkowych, wsparcia IT, charakteryzująca się optymalizacją 
(redukcją) kosztów i poprawą jakości danej usługi danego przedsiębiorstwa.> 
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[Ekspert - Beata Tylman] 11:24 am: Odpowiedź dla [js] - promesa kredytowa - wzór promesy 
kredytowej np. dla działania pO IG 4.4. narzuca wystawienie jej przez cytuję "Oddział Banku".> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:24 am: Jeżeli mnie coś nie umknęło to jest tylko jedno pytanie - [js] 
11:18 am: w przypadku np. promesy leasingowej, wzór promesy zezwala jednak na jej wystawienie 
przez dowolną firmę - dlaczego więc w przypadku promesy kredytowej musi to być bank (aby uznać 
kryterium opłacalności finansowej za spełnione)? Z czego wynika preferencja dla banków? 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:25 am: no i jest odpowiedź ;-) a więc proszę o kolejne pytania. 
 
[js] 11:26 am: mam pytanie dotyczące działania 4.5.2 - czy można aplikować do niego z usługami? 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 11:27 am: Korzystając z krótkiej ciszy chciałabym zwrócić Państwa uwagę na 
jeszcze jedną ciekawą kwestię. W działaniu PO IG 4.5.2 możecie kwalifikować ALBO koszty 
inwestycyjne (np. budowa budynku i wyposażenie laboratorium) ALBO dwuletnie koszty pracy nowo 
zatrudnionych osób. Jest to jedyne działanie, które stwarza tego typu możliwości. > 
 
[isa] 11:27 am: Witam, czy minimum wartosci projektu dz. 1.4-4.1 400tys dotyczy wartości całego 
projektu czy tylko fazy 1.4? 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 11:27 am: Odpowiedź dla [js]: działanie 4.5.2 jest skierowane WYŁĄCZNIE na 
usługi. Są to usługi wspólne (czyli np. back office) lub badawcze.> 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 11:28 am: Odpowiedź [isa] - minimum 400 tyś PLN dotyczy tylko fazy 1.4 i 
tylko niektórych województw (tych, w których są analogiczne schematy).> 
 
[js] 11:29 am: przepraszam, chodziło mi o działanie 4.5.1 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:29 am: Proszę Państwa - pozostało zaledwie 30 minut. Proszę je 
wykorzystać. 
 
[Główny]: Iza wyszedł o godz. 11:29 am 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 11:29 am: Odpowiedź dla [js]: oczywiście:) - niestety te działanie jest 
skierowane wyłącznie na inwestycje produkcyjne.> 
 
[Oława] 11:29 am: Proszę o informację czy pochodne od wynagrodzeń są kosztem kwalifikowanym w 
działaniu 1.4-4.1 
 
[js] 11:30 am: w takim razie, czy istnieje jakiś program, w ramach którego można składać projekty 
powyżej 160 mln zł, ale nakierowane na usługi? 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 11:30 am: Odpowiedź [Oława] - wynagrodzenia są kwalifikowane tylko i 
wyłącznie w fazie 1.4. Podstawą jest wynagrodzenie wraz z pozapłacowymi kosztami pracy. 
Kwalifikujecie Państwo część wynagrodzenia zgodnie z zaangażowaniem danej osoby w projekt.> 
 
[isa] 11:31 am: czy dla woj. lubelskiego obowiązuje minimum 400 PLN dla 1.4? 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 11:32 am: Odpowiedź [js] - takie projekty mogą się kwalifikować w ramach 
PO IG 4.5.2 o ile oczywiście spełnią definicję CUW. Jeżeli nie pozostają im źródła finansowania poza 
funduszami UE tj. granty rządowe i Specjalne Strefy Ekonomiczne. Jeżeli przedstawiłby Pan/i więcej 
szczegółów odpowiem bardziej precyzyjnie.> 
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[Oława] 11:33 am: I jeszcze jedno pytanie odnośnie kosztów kwalifikowanych ... czy nadal obowiązują 
limity w wydatkach na zakup wartości niematerialnych i prawnych ? 
 
[js] 11:33 am: chodzi konkretnie o usługi telekomunikacyjne 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 11:34 am: Odpowiedź dla [isa] - TAK obowiązuje ten limit. Jeżeli projekt jest 
mniejszy należy ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO woj. lubelskiego.> 
 
[Ekspert - Beata Tylman] 11:35 am: Odpowiedź dla [Oława] - ograniczenia w zakupie WNiP - 
ograniczenia te obowiązują w ramach regulacji UE, więc nie ulegają zmianie. Wyjaśniając: duży 
przedsiębiorca nie może zakupić więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych projektu w postaci WNiP. 
Dodatkowo istnieją warunki szczegółowe zakupu WNiPów.> 
 
[Moderator - Barbara Buryta] 11:37 am: Pozostało zaledwie 20 minut. Proszę o kolejne pytania. 
 
[Weronika] 11:39 am: Zespół: Alexander Kandybin, Surbhee Grover i Nami Soejima zakłada, że 
zamiast tracić czas na cały proces badawczo rozwojowy i wprowadzenie jednej innowacji na rynek, 
należy skrócić proces, skoncentrować się na jego głównych etapach, ograniczyć badania rynkowe i 
zamiast jednej innowacji wprowadzić kilka lub kilkanaście mniejszych w tym samym czasie. Rynek 
zdecyduje, które z nich wybiera. Co sądzi Pani na ten temat ;) 
 

[isa] 11:40 am: proszę o odpowiedź czy projekt polegający na przygotowaniu serii wydawnictw 

fachowych( 10 monografii) kwalifikuje się do działania 1.4-4.1. 

 

[Moderator - Barbara Buryta] 11:42 am: Przypomnę tylko, że pozostało pytanie od użytkownik [js] 

doprecyzował pytanie, że chodzi o usługi telekomunikacyjne. Pierwotnie pytanie brzmiało: [js] 11:30 

am: w takim razie, czy istnieje jakiś program, w ramach którego można składać projekty powyżej 160 

mln zł, ale nakierowane na usługi? 

 

[Ekspert - Beata Tylman] 11:42 am: Odpowiedź dla [Weronika] jeśli mówimy o funduszach UE to 

zawsze powtarzam moim klientom, iż jest to pewnego rodzaju gra. Jej zasady znane są przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie i to Państwo decydujecie, czy podjąć się tego wyzwania. W 

przypadku istniejących programów np. 1.4 - 4.1 możecie uwzględnić kilka projektów badawczych. 

Jeżeli zakończą się sukcesem należy wdrożyć ich wyniki do praktyki, jeżeli nie - macie prawo 

zakończyć projekt. Jednakże, jeżeli wdrożycie już Państwo wyniki prac ... 

 

[Ekspert - Beata Tylman] 11:43 am: .... badawczych - musicie utrzymać projekt po jego zakończeniu 

przez 5 lat (duży przedsiębiorca) lub 3 lata (MŚP). Nie ma więc niestety tutaj miejsca na 

weryfikowanie innowacji przez rynek.> 

 

[AIKON] 11:44 am: Co w przypadku jeżeli w projekcie założony jest zakup środka trwałego, a ten z 

uwagi na szybki postęp technologiczny w momencie jego nabycia stał się już przestarzały? 

 

[firma] 11:44 am: Nasza firma jeszcze nie podchodziła do POIG i nie mamy wiedzy mamy wiedzy na 

temat procedury - a dokładnie tego po jakim czasie od momentu złożenia wniosku możemy liczyć na 

podpisanie umowy. Jak długo trwa cała procedura sprawdzania wniosku, oceny i podpisania umowy ? 
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[Ekspert - Beata Tylman] 11:44 am: Odpowiedź [isa] - jeżeli będziecie mieli Państwo fazę badawczą to 

jak najbardziej. Jeżeli jednak potrzebujecie tylko prac projektowych to niestety nie. Czy mogę poznać 

więcej szczegółów?> 

 

[Ekspert - Beata Tylman] 11:46 am: Odpowiedź dla [AIKON] - jeżeli dobrze rozumiem, zakładacie 

Państwo na etapie pisania wniosku zakup innowacyjnego środka trwałego, który jednak w momencie 

jego zakupu jest już przestarzały? Czyli mamy postęp krótszy niż np. rok?> 

 

[Ekspert - Beata Tylman] 11:48 am: Odpowiedź dla [firma] - czas trwania procedury w PO IG - biorąc 

za przykład ostatnie rundy. Działanie 4.4. od złożenia wniosku o podpisania umowy 5 miesięcy. 

Działanie 1.4 - 4.1 - 6 - 7 miesięcy.> 

 

[isa] 11:48 am: Oczywiście poprzedzimy fazą badawczą dotyczącą m.in. zainteresowania 

potencjalnych odbiorców tematyką. Prototypem byłyby egzemplarze i wydruki tzw.  próbne. Co Pani 

o tym sądzi? 

 

[AIKON] 11:49 am: zakładamy zakup innowacyjnego środka trwałego, nie wiem, czy będzie 

przestarzały, ale się tego obawiamy 

 

[Ekspert - Beata Tylman] 11:49 am: Odpowiedź dla [isa] - obawiam się, że myślicie Państwo o 

badaniach rynku, a nie pracach badawczych i badaniach przemysłowych. > 

 

[Główny]: Moderator - Barbara Buryta wyszedł o godz. 11:49 am 

 

[iwo] 11:49 am: Jako część projektu działania 4.4 chcielibyśmy promować markę, czy na druk 

specjalistycznych katalogów w kraju i potem zaprezentowanie ich na targach w Niemczech mogę 

dostać dofinansowanie? 

 

[Główny]: Moderator- Barbara Buryta wszedł o godz. 11:49 am 

 

[Moderator- Barbara Buryta] 11:50 am: niestety - internet nie jest dzisiaj zbyt sprawny. 

 

[Ekspert - Beata Tylman] 11:50 am: Odpowiedź [AIKON] - myślę, że możemy w takim razie mówić o 

dwóch potencjalnych sytuacjach: renegocjacji umowy w trakcie realizacji projektu (zmiana 

kosztorysu) lub zakup tego środka i następnie wymiana go ze względu na szybki postęp techniczny 

(na Państwa koszt).> 

 

[Moderator- Barbara Buryta] 11:51 am: nie wiem niestety czy pojawiła się odpowiedź na pytania 

użytkownika [js], które przypominałam przed wylogowaniem, a widzę, że wpłynęło pytanie od 

[AIKON]. 

 

[Moderator- Barbara Buryta] 11:51 am: Proszę wobec tego o 1-2 pytania. 

 

[Ekspert - Beata Tylman] 11:51 am: Odpowiedź dla [iwo] - niestety NIE w ramach działania PO IG 4.4. 

> 
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[isa] 11:52 am: w jaki sposób udokumentować wobec tego prace badawcze i badania przemysłowe 

dla tego typu projektu? 

 

[Główny]: firma wyszedł o godz. 11:52 am 

 

[js] 11:53 am: mam jeszcze pytanie dotyczące działania "kredyt technologiczny" - czy wymagane tam 

zabezpieczenie może być czynione na przedmiocie, którego zakup finansuje się kredytem 

technologicznym? dotychczas BGK odmawiał przyjęcia takiego zabezpieczenia 

 

[Ekspert - Beata Tylman] 11:55 am: Odpowiedź dla [isa] - musicie Państwo postawić hipotezę 

badawczą. Co chcecie osiągnąć? Jakie będą znamiona innowacyjności projektu? Jaką nowość 

wprowadzicie do praktyki gospodarczej? To są podstawowe pytania, na które musicie odpowiedzieć. 

Bardziej liczy się JAKI BĘDZIE REZULTAT, czyli czego dotyczą badania, niż to jak są prowadzone.> 

 

[Ekspert - Beata Tylman] 11:55 am: Odpowiedź dla [js] - niestety dzisiejszy czat nie dotyczy kredytu 

technologicznego.> 

 

[Moderator- Barbara Buryta] 11:56 am: Zapraszam Państwa do zadania jeszcze jednego = ostatniego 

pytania w dniu dzisiejszym. 

 

[isa] 11:56 am: Dziękuję za odpowiedź i udział pozdrawiam 

 

[Ekspert - Beata Tylman] 11:58 am: Jeżeli będziecie Państwo mieli później jakieś pytania, chcieli 

zweryfikować swoje projekty zapraszam do kontaktu bezpośredniego.> 

 

[Moderator- Barbara Buryta] 11:59 am: Jeżeli nie ma więcej pytań, to w takim razie - Szanowna Pani, 

Szanowni Państwo - niezmiernie dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. 

 

[Moderator- Barbara Buryta] 12:00 pm: Przypominam - jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania do 

Pani BEATY TYLMAN, to prosimy je kierować na adres mailowy: eic@darr.pl. Pytanie przyjmujemy 

tylko w dniu dzisiejszym do godziny 16:00. 

 

[Moderator- Barbara Buryta] 12:00 pm: Jeżeli interesują Państwa 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 wysyłać do nas poprzez stronę 

internetową: www.darr.pl (ikonka ZADAJ PYTANIE KONSULTANTOWI w lewym pasku): 

http://www.darr.pl/form.html 

 

[zdzichu] 12:00 pm: Dziękuje za przydatne informacje. 

 

[Moderator- Barbara Buryta] 12:00 pm: Zapis rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 

www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów w 
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przyszłym tygodniu. Szczególnie zapraszam tam osoby, które przyłączyły się do nas w trakcie trwania 

rozmowy i nie miały możliwości zapoznać się z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 

 

[Moderator- Barbara Buryta] 12:00 pm: Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu 

Enterprise Europe Network West Poland organizujemy 36 czatów. Dzisiejszy był DWUDZIESTYM z 

serii. 

 

[Moderator- Barbara Buryta] 12:00 pm: Informacje o poprzednich czatach można znaleźć na stronie 

www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / ARCHIWUM CZATÓW. 

Więcej informacji na stronie: http://www.darr.pl/?id=170 

 

[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: Kolejne czaty zostaną zorganizowane w październiku br. 

Będą to dwa tematy:  

1] Sąd Arbitrażowy 

2] Pomoc publiczna 

 

[Moderator- Barbara Buryta] 12:00 pm: Szczegółowe informacja o czatach będą zamieszczone na 

stronie www.darr.pl oraz Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 

 

[Moderator- Barbara Buryta] 12:01 pm: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla 

biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 

 

[Moderator- Barbara Buryta] 12:01 pm: Sieć 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 państwa. Więcej informacji na temat Sieci: 

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) 


