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Czym są innowacje ? 

29 marca 2010 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

 

[Moderator - Tomasz Pająk] 10:00 am: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym przez 
Europejską Sied Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat: „CZYM SĄ INNOWACJE”  
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 10:00 am: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pan LESZEK 
GROCHOLSKI. Obecnie Pan Leszek Grocholski jest ekspert zewnętrzny Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości  oceniający wnioski dotyczące dofinansowania w ramach działania 8.1 i 8.2 POIG. 
Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ramowego na rzecz 
konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa  
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 10:01 am: Od roku 2004 Pan Leszek Grocholski jest pracownikiem 
naukowo dydaktyczny Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest również 
współpracownikiem czasopism branżowych Computerworld i TELEINFO. Współautor serii artykułów 
nt. jakości oprogramowania w serwisie Know How. Pan Leszek Grocholski jest także:  
-Członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego;  
-Autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych.  
-Rzeczoznawcą Polskiego Towarzystwa Informatycznego;  
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[Moderator - Tomasz Pająk] 10:01 am: Występuje jako autor z ramienia Wydziału Matematyki i 
Informatyki, Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie opinii na temat: nowej  
technologii, nowoczesnej technologii, innowacyjnej technologii. Informacje na temat doświadczenia 
Eksperta znajdą Paostwo na naszej stronie (www.darr.pl) w zakładce: Enterprise Europe Network / 
Czaty internetowe / Archiwum czatów  
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 10:02 am: Pytanie startowe dzisiejszego spotkania to: Czym są innowacje 
– Jak należy ją rozumieć ?  
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 10:02 am: Informacja techniczna -Ekspert koocząc wypowiedź użyje znak 
">"  
 
[Ekspert - Leszek Grocholski] 10:06 am: Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki; 
Nowością może być : nowy produkt, usługa albo znacząca modyfikacja produktu czy usługa; 
Innowacja ma charakter względny; Np. punktem odniesienia nowej usługi może byd: region, kraj, 
kontynent, świat; Innowacja są również zmiany, które zachodzą w sposobie funkcjonowania 
organizacji. Punktem odniesienia jest wtedy stary sposób funkcjonowania; Innowacją jest wdrożenie 
nowego albo znacząco zmodyfikowanego sposobu funkcjonowania. >  
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 10:06 am: Bardzo dziękuję za odpowiedz. Zapraszam Państwa do 
zadawania pytań;  
 
[MIKA] 10:06 am: Gdzie można uzyskać opinie o innowacyjności? Gdzie znaleźć listę instytucji 
oceniającej innowacyjność i czy bez różnicy jest, do której z nich się zgłoszę, czy jest jakiś podziała, 
albo obowiązuje właściwość miejsca?  
 
[Ekspert - Leszek Grocholski] 10:07 am: Niestety nie znam miejsca opublikowania takiej listy.  
 
[Główny]: agga wszedł o godz. 10:07  
 
[Ekspert - Leszek Grocholski] 10:07 am: Wiem, że opinie wydaje:  
 
[Główny]: Wera wszedł o godz. 10:07  
 
[Główny]: Maxpol wszedł o godz. 10:08  
 
[Ekspert - Leszek Grocholski] 10:09 am: Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Centrum 
Transferu Technologii przy Uniwersytecie, Instytut Automatyki, Informatyki i Robotyki Politechniki 
Wrocławskiej, Polskie Towarzystwo Informatyki >  
 
[agga] 10:10 am: Czy zakup systemu zarządzania (innowacja w sferze zarządzania) może byd kosztem 
kwalifikowanym w ramach dotacji 8.1 IG ? Wiem, że patenty są kosztem kwalifikowanym, ale co z 
„miękkimi” elementami ?  
 
[MIKA] 10:12 am: A czy istnieje jakiś podział np. odnośnie zakresu wydawania opinii, albo właściwość 
miejsca?  
 
[Główny]: Drutex wszedł o godz. 10:13  
 
[Ekspert - Leszek Grocholski] 10:13 am: Klasyczny system ERP nie może byd kosztem kwalifikowanym. 
Celem dz. 8.1 jest świadczenie usług na zewnątrz. Jeżeli system zarządzania będzie służył do 
automatycznego świadczenia usług na zewnątrz to jest to wtedy koszt kwalifikowany. >  
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[Moderator - Tomasz Pająk] 10:14 am: Dziękuję serdecznie za odpowiedz. Czekamy na odpowiedź na 
następujące pytanie:  
 
[MIKA] 10:12 am:  A czy istnieje jakiś podział np. odnośnie zakresu wydawania opinii, albo właściwość 
miejsca?  
 
[Ekspert - Leszek Grocholski] 10:14 am: Nie ma rejonizacji opinii o innowacyjności. Ja sam pisałem 
opinie dla firm z Wrocławia, Bielska -Białej czy Lublina. Opinie te były respektowane. Firmy otrzymały 
dofinansowanie >  
 
[Józef] 10:15 am: Witam, posiadam małą firmę produkcyjna i chciałbym zapytać czy swój pomysł 
ulepszający i przyspieszający proces technologiczny powinienem opatentować?  
 
[MIKA] 10:16 am: Co należy przedstawić, jakie dokumenty, szczegóły jednostce wydającej opinie o 
innowacyjności?  
 
[Katarzyna] 10:16 am: Gdzie dokładnie znajdę definicje jednostki, której zaświadczenie będzie w 
danym przypadku akceptowalne?  
 
[Józef] 10:17 am: Jeszcze jedno pytanie mi sie nasunęło patrząc na pytania uczestników, czy opinia o 
innowacyjności jest wymagana przy składaniu wniosku do działania 8.1?  
 
[Ekspert - Leszek Grocholski] 10:20 am: Jednostce wydającej opinie trzeba przedstawić w zależności 
od zakresu opinii: produkt, usługę, proces czy inna planowaną zmianę i jest opis z punktu widzenia 
technologii >  
 
[Ekspert - Leszek Grocholski] 10:21 am: Kategorie jednostek wydających opinie o innowacyjności 
znajdują się na wzorach dokumentów opinii o innowacyjności PARP ew. RIF. >  
 
[Ekspert - Leszek Grocholski]10:24 am: W działaniu 8. 1 i 8.2 PO IG nie jest wymagana opinia o 
innowacyjności. Wnioskodawca sam opisuje i uzasadnia innowacyjność. Instrukcja wypełniania 
wniosku o dofinansowanie określa jak to należy zrobić.  
 
[Katarzyna] 10:24 am: Czy ktoś może mi zarzucić, że opinia została wydana przez nieuprawnioną 
jednostkę, mimo że zostały spełnione warunki programowe i jak się tego wystrzec? O jaki dokument 
poprosić instytucje wydającą opinię?  
 
[Główny]: pinokio wszedł o godz. 10:26  
 
[pinokio] 10:27: Witam, czy jest jakiś ustalony cennik wydawania opinii o innowacyjności?  
 
[Ekspert - Leszek Grocholski] 10:27 am: Odpowiedz dla Katarzyny: PARP i RIF z reguły podaje wzór 
dokumentów opinii o innowacyjności. Wzór podaje, kto może opinie wydawać. Wystawiający opinie z 
reguły oświadcza, że jest uprawniony do wydawania opinii. >  
 
[LU.GO] 10:29 am: Witam serdecznie. Chciałabym otrzymać odpowiedz na następujące pytanie: Czy 
nowe lub ulepszone produkty których wytwarzanie zostanie uruchomione w wyniku inwestycji 
technologicznej muszą być nowe lub udoskonalone z punktu widzenia rynku docelowego na jaki będą 
kierowane ? czy też wystarczy że będą nowe lub udoskonalone w skali firmy realizującej inwestycje 
technologiczna?  
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[Ekspert - Leszek Grocholski] 10:29 am: Odpowiedz dla Pinokio : Nie ma cennika opinii o 
innowacyjności. Zależy to od instytucji wydającej opinie i zakresu opinii.>  
 
[Ekspert - Leszek Grocholski] 10:32 am: Odpowiedz dla LU.GO: To zależy od programu, którego 
dotyczy dofinansowanie. Jeżeli staramy się o dofinansowanie projektu dot. procesu to wystarczy 
nowy produkt w skali firmy. Jeżeli projekt dotyczy dofinansowania nowego produktu to wtedy ma 
być innowacyjny na rynku docelowym. >  
 
[Ekspert - Leszek Grocholski] 10:44 am: Jeszcze odpowiedz dla Katarzyny: Od instytucji wydających 
opinie o innowacyjności jest wymagane i nie jest stosowany posiadanie specjalnych uprawnień, czy 
certyfikatów. PARP czy RIF podaje kategorie takich instytucji. Instytucja oświadcza, że ma takie 
uprawnienia a uprawniona osoba to poświadcza > Komisji oceniające wnioski to wystarcza.  
 
[Ekspert - Leszek Grocholski] 10:50 am: Rozwiniecie odpowiedzi dla Józefa: Każda instrukcja 
wypełniania wniosku np. dot. dz. 8.1 podaje jak Wnioskodawca musi uzasadnić innowacyjność. 
Należy zwrócić uwagę, że w każdym naborze instrukcje wypełniania sie różnią. A zatem w każdym 
naborze innowacyjność opisuje się i uzasadnia nieco inaczej. >  
 
[Ekspert - Leszek Grocholski] 10:51 am: Innowacyjność w działaniu 8.2 POIG dotyczy procesów 
biznesowych w skali współpracujących ze sobą firm. Jej punktem odniesienia jest  
 
[Ekspert - Leszek Grocholski] 10:55 am: CD. innowacyjność w działaniu 8.2: Firma można stosować 
znane w innych firmach rozwiązania. Jak zmienimy proces w naszej firmie to jest to innowacja 
procesowa. Zmodyfikowany proces musi być wdrożony przy użyciu innowacyjnego systemu 
informatycznego >  
 
[Grzegorz] 10:56 am: Dzień dobry, czy zainstalowanie systemu CRM w firmie jest innowacją 
systemową i czy można starad się o dofinansowanie na tego rodzaju działanie?  
 
[Ekspert - Leszek Grocholski] 10:56 am: Odpowiedz dla Grzegorza:  
 
[Główny]: agata wszedł o godz. 10:57  
 
[LU.GO] 10:57 am: Kiedy PARP ogłosi nabór wniosków w ramach działań 8.1 i 8.2 POIG ?  
 
[Katarzyna] 10:58 am: Jaka jest definicja nowej technologii?  
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 10:58 am: Czekamy na odpowiedzi na następujące pytania:  
 
[Grzegorz] 10:56 am: Dzień dobry, czy zainstalowanie systemu CRM w firmie jest innowacją 
systemową i czy można starać się o dofinansowanie na tego rodzaju działanie?  
 
[LU.GO] 10:57 am: Kiedy PARP ogłosi nabór wniosków w ramach działań 8.1 i 8.2 POIG ?  
 
[Katarzyna] 10:58 am: Jaka jest definicja nowej technologii?  
 
[Ekspert - Leszek Grocholski] 11:01 am: Odpowiedz dla Grzegorza. To zależy od działania: w działaniu 
8.1 system CRM zakupiony dla własnych celów nie może być kosztem kwalifikowalnym. Ale jeżeli 
system będzie służył do automatycznego przesyłania informacji handlowej między co najmniej 3-ma 
firmami to może być dofinansowany w działaniu 8.2 POIG. >  
 
[Grzegorz] 11:02 am: Dziękuje za odpowiedź.  
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[Ekspert - Leszek Grocholski] 11:03 am: Odpowiedz dla LU.GO: Co do działań 8. 1 i 8.2 to PARP ogłosił 
niedawno, że nabór wniosków zostanie ogłoszony w kwietniu.  
 
[Ekspert - Leszek Grocholski] 11:07 am: Odpowiedź dla Katarzyny: Definicja nowej technologii jest 
dość precyzyjna: znajduje się w art. 18b ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 1992r., o podatku 
dochodowym od osób prawnych ( t. j. z 2000 r. Dz. U. nr 54, poz. 654 ze zm. ). Za nowe technologie, 
w myśl przywoływanego powyżej przepisu, uważa się: „wiedzę technologiczną w postaci wartości 
niematerialnych i prawnych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów i 
usług i która nie jest stosowana na świecie  
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 11:07 am: Dziękuję serdecznie za odpowiedz. Zapraszam do zadawania 
pytań.  
 
[Ekspert - Leszek Grocholski] 11:08 am: Ciąg dalszy odpowiedzi dla Katarzyny: .... przez okres dłuższy 
niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 8 października o 2004 r. o zasadach finansowania nauki ( tj. Dz. U. z 2008 r. nr 169, poz. 
1049).  
 
[Drutem] 11:08 am: Witam, chciałbym zapytać czy wzornictwo procesowe lub produktowe też można 
zaliczyć jako innowacja i czy na takie działania również można dostać dofinansowanie?  
 
[Katarzyna] 11:08 am: Czym różni się innowacyjny produkt od "nowej technologii" w sensie ustawy 
Prawo Podatkowe?  
 
[Ekspert - Leszek Grocholski] 11:13 am: Odpowiedź dla Drutex: Istotą innowacyjności jest wdrożenie 
= doprowadzeni do stosowania nowości. sam nowy produkt czy proces nie jest innowacyjny. Ale 
innowacją jest wdrożenie nowego produktu do produkcji czy modyfikacja procesu produkcji. 
Dofinansowanie w ramach POIG można dostać na wdrożenie.  
 
[MIKA] 11:15 am: Jak należy rozumieć/traktować słowo "technologia" w dokumencie opinii o 
innowacji? Czy wprowadzenie do oferty innowacyjnej usługi jest inwestycją w technologię, bez 
względu na to, czy nakłady będą na technologie?  
 
[Główny]: Strefa ZEN wszedł o godz. 11:18  
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 11:19 am: Czekamy na odpowiedzi na następujące pytania:  
 
[Katarzyna] 11:08 am: Czym różni się innowacyjny produkt od "nowej technologii" w sensie ustawy 
Prawo Podatkowe?  
 
[MIKA] 11:15 am: Jak należy rozumieć/traktować słowo "technologia" w dokumencie opinii o 
innowacji? Czy wprowadzenie do oferty innowacyjnej usługi jest inwestycją w technologię, bez 
względu na to, czy nakłady będą na technologie?  
 
[Ekspert - Leszek Grocholski] 11:21 am: Odpowiedź dla Katarzyny: Prawo Podatkowe określa, że 
postacią "nowej technologią" jest wartość niematerialna i prawna. Jeżeli z innowacyjnym produktem 
nie jest związana: licencja, patent, wzór przemysłowy czyli jest to środek trwały to nie jest to "nowa 
technologia". Ale juz innowacyjne oprogramowanie -nowy produkt, na który nabywamy licencje 
może być uznany ( jeżeli służy wytworzeniu nowych albo znacząco zmodyfikowanych produktów czy 
usług) jako "nowa technologia" >  
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[Maxpol] 11:21 am: Chciałbym zapytać czy uważa Pan, że współdziałanie sfery nauki i przemysłu jest 
u nas w kraju na wystarczającym poziomie czy ewentualnie jest jeszcze coś do zrobienia?  
 
[Strefa ZEN] 11:22 am: Jak najlepiej uzasadnić we wniosku, że produkt jest innowacyjny?. Proszę o 
wskazówki. Może jest jakiś bryk, z którego moglibyśmy skorzystać ?  
 
[Główny]: agga wyszedł o godz. 11:25  
 
[Ekspert - Leszek Grocholski] 11:28 am: Odpowiedź dla MIKA: Definicja technologii nie tylko obejmuje 
sposób wytworzenia, ale również technologie informacyjno -komunikacyjna -ITC czyli sprzęt i 
oprogramowanie będące elementem systemu informatycznego. Bardzo często wprowadzenie nowej 
usługi czy modernizacja istniejącej wymaga odpowiedniego systemu informatycznego. Wtedy 
innowacyjna usługa jest jak najbardziej inwestycją w technologie informacyjno komunikacyjna. >  
 
[Jezebel] 11:31 am: Jak Pan, jako opiniodawca a także ekspert zewnętrzny PARPu oceniający wnioski 
dotyczące dofinansowania w ramach działań 8.1 i 8.2 POIG ocenia innowacyjność polskich firm. Na ile 
pozyskane dotacje przez przedsiębiorstwa sprawią, że nasze „społeczeństwo gospodarcze” stanie się 
bardziej innowacyjne?  
 
[Główny]: pinokio wyszedł o godz. 11:32  
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 11:32 am: Czekamy na odpowiedzi na następujące pytania:  
 
[Maxpol] 11:21 am: Chciałbym zapytać czy uważa Pan, że współdziałanie sfery nauki i przemysłu jest 
u nas w kraju na wystarczającym poziomie czy ewentualnie jest jeszcze coś do zrobienia?  
 
[Strefa ZEN] 11:22 am: Jak najlepiej uzasadnić we wniosku, że produkt jest innowacyjny?. Proszę o 
wskazówki. Może jest jakiś bryk, z którego moglibyśmy skorzystać ?  
 
[Jezebel] 11:31 am: Jak Pan, jako opiniodawca a także ekspert zewnętrzny PARPu oceniający wnioski 
dotyczące dofinansowania w ramach działań 8.1 i 8.2 POIG ocenia innowacyjność polskich firm. Na ile 
pozyskane dotacje przez przedsiębiorstwa sprawią, że nasze „społeczeństwo gospodarcze” stanie się 
bardziej innowacyjne?  
 
[Ekspert - Leszek Grocholski] 11:34 am: Odpowiedź dla Strefa ZEN: Jak juz pisałem wymagane 
uzasadnienie innowacyjności zależy nie tylko od działania w ramach którego się ubiegamy ale 
również nabór wniosków. Instrukcja wypełniania wniosku to dobrze definiuje. Nie ma wzorów, 
bryków bo wymagania co do uzasadnienia innowacyjności szybko sie zmieniają. Inne były wymagania 
co do uzasadnia innowacyjności w II a inne w III naborze 2009r. wniosków dz. 8.1 POIG , inne będą 
również w I naborze wniosków w 2010 r.  
 
[Ekspert - Leszek Grocholski] 11:39 am: Odpowiedź dla Maxpol: Co do współpracy sfery nauki z 
przemysłem to w okresie powstawania nowych firm prywatnych i zakupu polskich firm przez firmy 
zagranicznej była ona bardzo ograniczona. Firmy nie czyly po prostu potrzeby. Teraz się zmienia. Np. 
W Instytucji gdzie pracuje -w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego 6 lat temu żadna 
firma zewnętrzna nie prowadziła wykładów. A tym roku jest takich firm z 5 -6 w tym Google, VOLVO 
IT, Opera, CIsco. >  
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 11:39 am: Pozostało pytanie: [Jezebel] 11:31 am: Jak Pan, jako 
opiniodawca a także ekspert zewnętrzny PARPu oceniający wnioski dotyczące dofinansowania w 
ramach działań 8.1 i 8.2 POIG ocenia innowacyjność polskich firm. Na ile pozyskane dotacje przez 
przedsiębiorstwa sprawią, że nasze „społeczeństwo gospodarcze” stanie się bardziej innowacyjne?  



 

strona 7 z 8 

 
[Maxpol] 11:43 am: Proszę mi powiedzieć czy drobne ulepszenia w firmie lecz znacznie poprawiające 
prace na stanowisku również można nazwać innowacją czy to musi być rzeczywiście coś 
wyjątkowego?  
 
[Główny]: Kwiatek wyszedł o godz. 11:45  
 
[Ekspert - Leszek Grocholski] 11:45 am: Odpowiedz dla Jazebel: Ja od 30 lat obserwuję rynek 
systemów informatycznych. Polskie firmy od paru dobrych lat kupują i wdrążają najnowocześniejszy 
systemy informatyczne. Stosują je do produkcji produktów i świadczenia usług na najwyższym 
poziomie. Tak więc co stosowanych w Polsce rozwiązań informatycznych to są one naprawdę 
innowacyjne. Znacznie gorzej jest jeżeli chodzi ogólna liczbę patentów i zakup patentów. Ale to też 
się zmienia.>  
 
[Główny]: Ekspert: Leszek Grocholski wyszedł o godz. 11:48  
 
[Główny]: Strefa ZEN wyszedł o godz. 11:50  
 
[Główny]: Ekspert: Leszek Grocholski wszedł o godz. 11:50  
 
[Józef] 11:50 am: Czyli w nawiązaniu do pytania Jazebel i Pana odpowiedzi, świadomość polskich 
przedsiębiorców zaczyna się zmieniać jeśli chodzi o role i znaczenie innowacji w działalności 
gospodarczej?  
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 11:51 am: Czekamy na odpowiedzi na następujące pytania:  
 
[Maxpol] 11:43 am: Proszę mi powiedzieć czy drobne ulepszenia w firmie lecz znacznie poprawiające 
prace na stanowisku również można nazwać innowacją czy to musi byd rzeczywiście coś 
wyjątkowego?  
 
[Józef] 11:50 am: Czyli w nawiązaniu do pytania Jazebel i Pana odpowiedzi, świadomość polskich 
przedsiębiorców zaczyna się zmieniać jeśli chodzi o role i znaczenie innowacji w działalności 
gospodarczej?  
 
[Ekspert - Leszek Grocholski] 11:52 am: Odpowiadam dalej na pytanie Jazebel: Nasze " społeczeństwo 
gospodarcze" zmienia się -jak pisałem firmy chętnie stosują nowe systemy informatyczne i 
wprowadzają zmiany. PO IG te zimny przyspieszy  
 
[Ekspert - Leszek Grocholski] 11:55 am: dalej odpowiadam na pytanie Jazebel: Działanie 8.1 
doprowadzi do powstania wielu usług w tym dla firm świadczonych zdalnie, działanie 8.2 znacząco 
wspomaga usprawnia procesy współpracujących firm. >  
 
[Główny]: agata wyszedł o godz. 11:59  
 
[Ekspert - Leszek Grocholski] 11:59 am: Odpowiedź na pytanie Jozefa: Ja oceniając projekty, 
przeprowadzając kontrole firm, które otrzymały dofinansowanie , prowadząc szkolenia i zajęcia że 
studentami widzę ogromne zainteresowanie innowacjami w dużych miastach i bardzo małe poza 
nimi. Np. Oceniłem ok. 80 wniosków z woj dolnośląskiego 75 pochodziło z Wrocławia a mniej niż 10 z 
poza Wrocławia.  
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[Ekspert - Leszek Grocholski] 12:01 am: Odpowiedź dla Maxpol: Również drobne usprawnienia np. na 
jednym stanowisku pracy, jeżeli znacznie przyspieszają prace i znacznie eliminują popełniane błędy są 
innowacją.  
 
[Ekspert - Leszek Grocholski] 12:06 am: Reasumując: Oceniając wnioski i kontrolując firmy, które 
otrzymują dofinansowanie mogę stwierdzić, że Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka już 
prowadzi do powstawania innowacyjnych firm oraz stymuluje i umożliwia wprowadzanie innowacji w 
istniejących wiele lat organizacjach.  
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 12:07 am: Szanowny Panie, Szanowni Państwo uczestnicy -niezmiernie 
dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie.  
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 12:07 am: Przypominam ponownie -jeżeli mają Państwo dodatkowe 
pytania do Eksperta, to prosimy je kierować na adres mailowy: tomasz.pajak@darr.pl. Pytanie 
przyjmujemy tylko w dniu dzisiejszym do godziny 16:00.  
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 12:07 am: Zapis 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 zapoznać się z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami.  
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 12:08 am: Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland organizujemy 36 czatów. Dzisiejszy był DWUDZIESTYM 
SZÓSTYM z serii.  
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 12:08 am: 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 - Tomasz Pająk] 12:08 am: Prosimy Państwa o sugestie w zakresie tematyki czatów / 
ekspertów, które powinnyśmy dla Państwa przygotować. Sugestie prosimy kierować na adres 
mailowy: eic@darr.pl  
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 12:09 am: Kolejny czat zostanie zorganizowany już w Kwietniu br. 
Informacji na temat czatu proszę szukad na stronie www.darr.pl 
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 12:09 am: Czaty są organizowane przez Europejską Sied Wsparcia dla 
biznesu -Enterprise Europe Network West Poland.  
 
[Moderator - Tomasz Pająk] 12:09 am: 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 paostwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu. Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe 
Network – Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 


