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Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw 
28 września 2011 roku 

 
NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 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  – „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” PROW 2007-2013 
 
*Główny+: Tytus wszedł o godz. 10:00 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:00: Ekspertami zaproszonymi do rozmowy są Pani Monika Kołata i 
Pan Maciej Ruba reprezentujący Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
 
*Główny+: Włodek wszedł o godz. 10:00 
 
*Główny+: RiP wszedł o godz. 10:01 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:01: Pani Monika Kołata w ARiMR zajmowała się rozliczaniem 
inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców w ramach Programu SAPARD, później udzielanie 
interpretacji dla przedsiębiorców korzystających z działao skierowanych do MŚP w ramach SPO 
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
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[Ekspert - Maciej Ruba] 10:01: W imieniu ekspertów witam paostwa serdecznie i zapraszam do dyskusji 
> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:01: Obecnie opracowuje dokumentację aplikacyjną dla działao 
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:01: Pan Maciej Ruba początkowo zajmował się działaniami 
„Inwestycje w gospodarstwach” rolnych oraz „Ułatwienie startu młodym rolnikom” wdrażanymi w 
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego 
oraz rozwój obszarów wiejskich. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:02: Od 2008 kieruje pracami wydziału zajmującego się obsługą 
czterech działao Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, tj. „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach ww. działao. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:02: Informacje na temat Eksperta znajdą Paostwo na naszej stronie 
(www.darr.pl) w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z 
ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe) 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:03: Szanowni Paostwo, zacznijmy nasze spotkanie od wyjaśnienia kto 
może ubiegad się o pomoc w ramach działania 312 Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw? 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:03: Informacja techniczna - Ekspert koocząc wypowiedź użyje znak 
">" 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:04: Jeszcze jedna informacja techniczna - maksymalna ilośd znaków 
do jednorazowego wpisu to 500. 
 
*Główny+: a wszedł o godz. 10:04 
 
[Ekspert - Maciej Ruba] 10:04: Szanowni Paostwo. O pomoc w ramach działania "Tworzenie i (...)" może 
ubiegad się osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej.> 
 
*Główny+: a wyszedł o godz. 10:05 
 
*Główny+: Jarek wszedł o godz. 10:06 
 
*METEOR+ 10:06: Dzieo Dobry. Proszę o informację czy w ramach działania "Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw" z dotacji mogą skorzystad mikroprzedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalnośd 
gospodarczą? 
 
[Ekspert - Maciej Ruba] 10:06: Podmioty ubiegające się o pomoc muszą spełniad warunki zamieszkania 
lub posiadad siedzibę lub oddział firmy na obszarach wiejskich lub w gminie wiejsko miejskiej lub 
miejskiej z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkaoców > 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:06: Bardzo dziękuję za odpowiedz. Zapraszam Paostwa do zadawania 
pytao. 
 
*METEOR+ 10:06: Czy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" z dotacji mogą 
skorzystad mikroprzedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalnośd gospodarczą? 
 
[Ekspert - Monika Kołata+ 10:07: Do METEOR: mogą skorzystad już prowadzący działalnośd gospodarczą> 
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*Lesław+ 10:08: Czy, aby skutecznie starad się o dofinansowanie w ramach działania 312 należy posiadad 
jakiś staż w prowadzeniu działalności gospodarczej? 
 
[Ekspert - Maciej Ruba+ 10:09: Nie. Działanie "Tworzenie i (...)" skierowane jest do podmiotów, które 
planują podjąd działalnośd gospodarczą lub ją wykonują. Zatem nie ma konieczności posiadania 
doświadczenia w wykonywaniu działalności gospodarczej > 
 
*S.Krys+ 10:10: Dzieo Dobry! Bardzo proszę o informacje czy w zakresie działania 312 jest udzielana na 
zasadzie refundacji czy  zaliczki? 
 
*S.Krys+ 10:10: Czy pomoc w zakresie działania 312 jest udzielana na zasadzie refundacji czy  zaliczki? 
 
[Ekspert - Monika Kołata+ 10:11: DO S.KRYS: Pomoc udzielana jest co do zasady w formie refundacji. Ale 
możliwe jest uzyskanie zaliczki w wysokości 50% wnioskowanej kwoty pomocy. > 
 
*Włodek+ 10:12: Czy może Pani rozwinąd temat refundacji co oznacza, że możliwe jest? 
 
[Ekspert - Monika Kołata+ 10:14: Do Włodek: Refundacja oznacza, że najpierw trzeba zrealizowad 
inwestycję z własnych środków, przedstawid dokumenty rozliczające inwestycję (stosowne pozwolenia, 
faktury, dowody zapłaty itp.)> 
 
[Ekspert - Monika Kołata+ 10:15: Do WŁodek: i wówczas Agencja dokonuje wypłaty> 
 
[Ekspert - Maciej Ruba] 10:16: Jeżeli natomiast chodzi o zaliczkę to wnioskuje się o nią na wniosku o 
przyznanie pomocy i jeżeli zostanie podpisana umowa, wówczas zaliczka jest wypłacana. Czas to ok 30 
dni od dnia podpisania umowy > 
 
*Włodek+ 10:16: właśnie o to mi chodziło:) 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:16: Dziękuję serdecznie za odpowiedz. Zapraszam do zadawania 
pytao. 
 
*METEOR+ 10:17: Mam kolejne pytanie. Czy jeżeli działka, na której realizowana jest inwestycja nie jest 
dokładnie podzielona w KW, tzn. jest współwłasnością 2 osób, współwłaściciel musi wyrazid zgodę na 
realizację inwestycji przez projektodawcę? Jak powinna wyglądad taka zgoda? 
 
*Główny+: Dorota wszedł o godz. 10:18 
 
*Główny+: Ekomit wszedł o godz. 10:18 
 
[Ekspert - Maciej Ruba+ 10:19: Istnieje możliwośd realizowania operacji na gruntach, które są we 
współposiadaniu czy w posiadaniu zależnym. Wówczas współposiadacz lub właściciel wyraża zgodę na 
jej realizację. Na naszej stronie internetowej znajduje się wzór oświadczenia (zgody), który załącza się do 
wniosku.> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:19: W międzyczasie osoby, które weszły do czatu z lekkim 
opóźnieniem chciałam wyjaśnid, że zapis czatu widoczny jest tylko od momentu, kiedy wejdzie się do 
systemu. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:19: Pełny zapis czatu zostanie zamieszczony na stronie www.darr.pl w 
zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z ekspertem – czaty 
(http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe) 
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*S.Krys+ 10:20: Bardzo proszę jeszcze o odpowiedź na następujące pytanie: czy w odniesieniu do pomocy 
udzielanej w ramach działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw stosowana jest zasada de 
minimis? 
 
*Ekomit+ 10:20: Witam, w kryteriach przyznawania pomocy znalazłem zapis, że operacja może byd 
realizowana, gdy jest uzasadniona ekonomicznie czy mogą Paostwo rozwinąd to pojęcie bo powiem 
szczerze że jest trochę mgliste? 
 
[Ekspert - Monika Kołata+ 10:21: Do S.KRYS: Tak pomoc ta jest objęta zasadą de minimis> 
 
[Ekspert - Maciej Ruba] 10:22: Jeżeli chodzi o ekonomiczne uzasadnienie operacji, to należy wykazad w 
Ekonomicznym Planie Operacji, który znajduje się na naszej stronie, że po zrealizowaniu projektu będzie 
możliwe uzyskiwanie przychodu z wykonywanej działalności.> 
 
*METEOR+ 10:22: Dziękuję za informację. 
 
*Sadownik+ 10:22: Planuję utworzenie lokalnej linii przewozów pasażerskich obsługującej połączenie 
miedzy sąsiednimi gminami wiejskimi. Czy na ten cel mogę otrzymad pomoc finansową w ramach 
działania 312. 
 
*S.Krys+ 10:24: Dziękuje bardzo za odpowiedź. 
 
[Ekspert - Monika Kołata+ 10:25: Do Sadownik: W ramach tego działania możliwe jest ubieganie się o 
pomoc w ramach kodu 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany. 
Należałoby sprawdzid czy działalnośd, o której jest mowa mieście się w ramach tego kodu PKD 
 
[Ekspert - Maciej Ruba+ 10:26: Szanowni Paostwo, dodam jeszcze dośd istotną informację, iż wszelkie 
dokumenty wnioski, instrukcje znajdują się na naszej stronie www.arimr.gov.pl w zakładce pobierz 
wnioski, działanie "Tworzenie i (...)" > 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:27: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
[Ekspert - Maciej Ruba+ 10:28: W uzupełnieniu do wypowiedzi Pani Moniki Kołata dodam jeszcze, iż w 
zakres kosztów kwalifikowalnych wchodzi zakup samochodów osobowych do przewozu 9 osób z 
kierowcą. > 
 
[Waldemar+ 10:28: Czy Ekonomiczny Plan Operacji wymagany jako załącznik do wniosku o 
dofinansowanie, może byd sporządzony przez Wnioskodawcę, czy też należy się posiłkowad osobą 
zewnętrzną 
 
*Sadownik+ 10:29: Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź 
 
[Jarek] 10:29: Witam, posiadam spory sad owocowy i myślę o produkcji wina chciałbym zapytad czy 
można dostad dofinansowanie na taką działalnośd? 
 
[Ekspert - Monika Kołata+ 10:29: Do Waldemar: Nie ma wymogów, aby biznes plan (Ekonomiczny Plan 
Operacji) był sporządzany przez podmioty zewnętrzne > 
 
[Ekspert - Maciej Ruba] 10:31: Szanowni Paostwo, jeżeli chodzi o Ekonomiczny Plan Operacji to jest to 
dokument wymagany i należy załączyd go do wniosku. Natomiast jak zauważył Waldemar można 
przygotowad ten dokument samemu lub można zlecid jego przygotowanie. Wzór dokumentu jest na 
wskazanej przeze mnie stronie. Załączyliśmy wersję samoliczącą więc nie powinno byd problemów z jego 
wypełnieniem > 
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[Ekspert - Monika Kołata+ 10:32: Do Jarek: Wsparciu podlega kod 11.02.Z Produkcja win 
gronowych oraz kod 11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych> 
 
*Waldemar+ 10:33: Dziękuje za wyczerpanie poprzedniego wątku. Mam również wątpliwości w 
następującej kwestii: czy działanie  312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz działanie 413 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju są ze sobą tożsame? Czy można starad się o dofinansowanie w 
ramach obu tych działao jednocześnie? 
 
[Ekspert - Maciej Ruba+ 10:33: W uzupełnieniu do wypowiedzi nt. samochodu do przewozu osób to 
dodam jeszcze, że samochód do przewozu osób to minimum 9 osób z kierowcą, więc zakup większych 
pojazdów jest jak najbardziej przez ARiMR wspierany.> 
 
[Ekspert - Monika Kołata+ 10:33: Do Jarek: jeżeli Pana działalnośd mieści sie w tych kodach PKD to będzie 
podlegała wsparciu> 
 
*Jarek+ 10:34: Dziękuje za odpowiedz 
 
[Ekspert - Maciej Ruba] 10:36: Szanowny Panie Waldemarze. Działania, o których Pan pisze są tożsame 
co do kosztów oraz operacji, które w ramach tych działao mogą byd realizowane. Różnice natomiast 
polegają na miejscu ich składania (w przypadku działania 413_312 składa się za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania, a realizowana operacji musi się wpisywad w Lokalną Strategię Rozwoju). W przypadku 
działania 312, WoPP składa się do OR Agencji i podlegają one ocenie punktowej > 
 
*Główny+: Zbycho wszedł o godz. 10:37 
 
[Ekspert - Maciej Ruba] 10:37: Temat działao 312 i 413_312 jest dośd rozległy. Dodam jeszcze, że te 
działania mają 2 odrębne limity pomocy i można wnioskowad w ramach jednego i drugiego na różne 
operacje > 
 
*Dorota+ 10:37: Czy mogę stworzyd miejsce pracy dla siebie w projekcie (samozatrudnienie), w sytuacji 
kiedy Wnioskodawca (czyli ja) jestem już zatrudniona? 
 
*Główny+: S.Krys wyszedł o godz. 10:39 
 
[Waldemar] 10:39: Mógłbym się jeszcze dowidzied, czy z obu tych działao może byd wspierana jedna 
inwestycja 
 
[Ekspert - Monika Kołata+ 10:39: Do Dorota: Jeżeli nie prowadzi Pani działalności gospodarczej, a planuje 
Pani jej uruchomienie w wyniku realizacji inwestycji Pani miejsce pracy, jako właściciela zostanie uznane 
jako samozatrudnienie > 
 
[Ekspert - Maciej Ruba+ 10:40: Co Rozumiem Pan pod pojęciem inwestycja? > 
 
[Ekspert - Maciej Ruba+ 10:41: Proszę podad przykład, łatwiej będzie mi wówczas udzielid odpowiedzi na 
pytanie > 
 
*Waldemar+ 10:42: Rozbudowa hali produkcyjne, wyposażenie w maszyny oraz środki transportu oraz 
byd może magazyn 
 
*Zbycho+ 10:42: Witam, proszę mi powiedzied, ponieważ przymierzam się do działalności 
agroturystycznej, do jakiej wysokości mogę dostad dofinansowanie, chcielibyśmy aby to był biznes 
rodzinny i czy na wyposażenie np. kuchni także możemy dostad dofinansowanie? 
 
[Ekspert - Maciej Ruba] 10:44: OK, w rozporządzeniu MRiRW napisane jest, iż operacja może byd 
finansowana z jednego źródła pomocy publicznej. Zatem brak jest możliwości by budowa jednej hali i jej 
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wyposażenie było finansowane i z działania 312 i 413_312. Natomiast możliwe jest doposażenie 
istniejącego obiektu (wybudowanego np. w ramach działania 132) ze środków uzyskanych z działania 
413_312. > 
 
[Ekspert - Monika Kołata+ 10:45: Do Zbychu: w tym działaniu można jedynie na działalnośd turystyczną - 
tj. wymagającą założenia firmy. Maksymalna kwota dofinansowania to 300 tys. zł o ile stworzone 
zostaną trzy miejsca pracy (etaty). Wyposażenie kuchni może byd kosztem o ile będzie ona przeznaczona 
do wyłącznego użytku gości. > 
 
*Waldemar+ 10:46: Czyli np. z działania 312 mogę budowad hale, natomiast z działania 413 magazyn, czy 
dobrze rozumiem? 
 
*Zbycho+ 10:47: A proszę mi powiedzied przez jaki czas musiałbym utrzymad te 3 stanowiska pracy? 
 
[Ekspert - Maciej Ruba+ 10:48: NP. Tak, myślę, że będzie to podział słuszny i niebudzący wątpliwości, że 
mamy tu dwie odrębne operacje. Jednak zastrzec należy, iż istotne przy ocenie projektów są załączone 
dokumenty, tj.  pozwolenia na budowę, rysunki, etc. Dopiero na tej podstawie pracownik OR-u 
podejmuje decyzje o przyznaniu pomocy. 
 
[Ekspert - Maciej Ruba] 10:48: > 
 
[Ekspert - Monika Kołata+ 10:51: Do Zbychu: miejsca pracy należy utworzyd w wyniku realizacji 
inwestycji,  przed złożeniem wniosku o płatnośd, w którym przedstawia Pan dokumenty (faktury, 
dowody zapłaty, pozwolenia, ���itp.) potwierdzające zrealizowanie inwestycji. Wówczas musi Pan 
przedstawid umowy o pracę i dokumenty ZUSowskie potwierdzające stworzenie przez Pana nowych 
etatów 
 
*Waldemar+ 10:51: Czyli nie ma znaczenia, że te dwie inwestycje hala i magazyn, będą służyd tej samej 
działalności? 
 
[Ekspert - Maciej Ruba] 10:52: Nie ma znaczenia. Nie ma konieczności wprowadzania dodatkowych 
kodów PKD, aby wybudowad magazyn i halę produkcyjną. Działalnośd może byd rozwijana w ramach 
tego samego kodu PKD lub o nowy kod.> 
 
[Ekspert - Monika Kołata+ 10:52: Jednocześnie nadmieniam, że etat właściciela (samozatrudnienie) też 
będzie się liczył, jeśli obecnie nie prowadzi Pan działalności gospodarczej > 
 
[Zbycho] 10:53: ok, rozumiem ale czy jest jakiś wymagany czas na utrzymanie ich, myślę tu np. o pomocy 
z PUP'ów bo tam jest zapis że działalnośd musi się utrzymad przez co najmniej rok, czy tutaj są jakieś 
kryteria co do stanowisk pracy? 
 
*Waldemar+ 10:54: dziękuję za wyjaśnienie 
 
[Ekspert - Maciej Ruba+ 10:55: Bardzo proszę :)> 
 
[Ekspert - Monika Kołata+ 10:56: Do Zbychu: miejsca pracy należy utrzymad przez okres 2 lat od daty 
wypłaty środków przez Agencję. Ponadto miejsca pracy muszą byd związane z realizowanym zakresem 
rzeczowym, tj. jeżeli ktoś realizuje inwestycje z wyposażenia kuchni do turystyki to np. zatrudnia osobę 
do przygotowywania posiłków> 
 
[Ekspert - Maciej Ruba+ 10:57: Gdyby miał Pan dodatkowe pytania to bardzo proszę napisad teraz lub na 
adres info@arimr.gov.pl Przypominam, iż nabór WoPP w ramach działania 312 trwa do 7 października. 
Dokumenty można składad bezpośrednio w OR ARiMR właściwym dla miejsca realizacji operacji lub za 
pośrednictwem operatora publicznego.> 
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*Dorota+ 10:57: To może jeszcze ja: Czy w ramach umowy o pracę przy tworzeniu miejsca pracy można 
zatrudnid osobę z rodziny? 
 
[Ekspert - Monika Kołata+ 10:59: Do Zbychu: natomiast sama działalnośd turystyczna (objęta wsparciem) 
musi byd prowadzona przez 5 lat od daty zawarcia umowy przyznania pomocy. > 
 
*Waldemar+ 10:59: Dziękuję za kontakt, myślę, że w trakcie zbierania dokumentacji pojawią się u mnie 
jeszcze jakieś pytania. To temat rudny, ale myślę że warto się postarad 
 
[Ekspert - Maciej Ruba+ 10:59: Pani Doroto. Kwestie zatrudnienia członków rodziny reguluje ustawa o 
KRUS. Członka rodziny, np. współmałżonka, dziecko, zgodnie z ustawą uznaje się za osobę 
współpracującą. Zatem zatrudnienie członka rodziny nie będzie uznane za utworzenie miejsca pracy.> 
 
*Waldemar+ 10:59: przepraszam miało byd trudny:-) 
 
[Ekspert - Maciej Ruba] 11:00: Spokojnie, my też robimy literówki :)> 
 
[Dorota+ 11:00: Dziękuję za odpowiedz. 
 
[Ekspert - Maciej Ruba+ 11:01: Pani Doroto, czeski błąd, chodziło mi o ustawę o ZUS. Przepraszam, reszta 
odpowiedzi pozostaje bez zmian.> 
 
*Sadownik+ 11:02: Czy zmiany wprowadzone wraz z wejściem w życie  rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z 10 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i 
trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 312 Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw dotyczyd będą również Wnioskodawców, którzy składali wnioski o wsparcie 
finansowe we wcześniejszych naborach. 
 
*Zbycho+ 11:02: Czy to oznacza, że również te 3 zatrudnione osoby także ich stanowiska pracy musze 
utrzymad przez okres 5 lat? 
 
[Ekspert - Monika Kołata+ 11:04: Do Sadownik: Rozporządzenie w zmienionej formie obowiązuje nadal. 
Ale nie wprowadziło ono zmiany, o której Pan pisze. Zatrudnienie należy utrzymad na poziomie 
określonym w umowie przyznania pomocy w okresie 2 lata od daty wypłaty dotacji przez Agencję 
(ostatniej płatności)> 
 
[Ekspert - Maciej Ruba] 11:04: Do Sadownik, o jakie zmiany konkretnie Pan pyta? :> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 11:04: Mamy dwa pytania oczekujących. Proszę chwilowo nie zadawad 
pytao. 
 
[Ekspert - Monika Kołata+ 11:05: DO Zbycho: 3 etaty należy utrzymad przez okres 2 lat od daty wypłaty . 
> 
 
[Ekspert - Maciej Ruba] 11:06: Do Sadownik, tak jak napisała Pani Monika Kołata, brak jest przepisów 
przejściowych. Nowelizacja rozporządzenia dała możliwośd wystąpienia z aneksem dotyczącym zmiany 
okresu liczenia zobowiązao - nie od dnia dokonania płatności ostatecznej lecz od dnia przyznania 
pomocy. > 
 
*Zbycho+ 11:07: ok, teraz rozumiem, dziękuje. 
 
[Ekspert - Monika Kołata+ 11:07: Do Zbycho i SADOWNIK: O kwestii utrzymania miejsc pracy mówi par. 
25 ust. 3 pkt 2> 
 
[Ekspert - Monika Kołata+ 11:07: rozporządzenia wykonawczego dla działania 312> 



 
 

strona 8 z 12 

 
[Ekspert - Maciej Ruba+ 11:08: Bardzo proszę. W uzupełnieniu dodam jeszcze, że możliwośd wystąpienia 
do OR jest szczegółowo uregulowana w nowelizacji w paragrafie 2 ust. 1 rozporządzenia dla działania 
312.> 
 
*Sadownik+ 11:08: Nie mam na myśli konkretnych zmian odwiedzając stronę internetową ARiMR 
zauważyłem, że wspomniane wyżej rozporządzenie uległo, zmianie, stąd moje pytanie, czy "starzy" 
wnioskodawcy mogą spodziewad się jakiś zmian 
 
[Ekspert - Maciej Ruba] 11:10: Do Sadownik, Nie. Nowelizacje (za wyjątkiem korzystnych dla 
Beneficjentów rozstrzygnięd) nie niosą za sobą zmian do dotychczas zawartych umów przyznania 
pomocy.> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 11:10: Dziękuję za odpowiedzi. Zapraszam Paostwa do zadawania pytao. 
 
*Jarek+ 11:10: Proszę o informacje czy można liczyd w siedzibach ARiMR na doradztwo, pomoc przy 
konstruowaniu wniosku o dofinansowanie? 
 
[Sadownik] 11:12: a czy te korzystne zmiany, obejmą także osoby które złożyły wnioski przed wejściem 
jej w życie? 
 
[Ekspert - Maciej Ruba] 11:13: Do Jarek. Szanowny Panie, Pracownicy Agencji udzielają informacji, 
natomiast z racji zadao jakie wykonują, tj. ocena złożonych Wniosków o przyznanie pomocy, Wniosków 
o płatnośd nie mogą pełnid funkcji doradczej. Natomiast w razie wątpliwości co do zasad przyznawania 
pomocy, rodzaju kosztów kwalifikowanych, etc. informacje są udzielane. > 
 
[Ekspert - Monika Kołata+ 11:14: DO SADOWNIK: korzystne zmiany (zmiana sposobu liczenia pięcioletni 
zobowiązao) dotyczą osób które złożyły wnioski i podpisały umowy przed wejściem w życie nowelizacji. 
Należy jednak wystąpid do oddziału regionalnego z prośbą o zawarcie stosownego aneksu w tym 
zakresie. > 
 
*Jarek+ 11:14: ok, dziękuje za odpowiedz 
 
*Sadownik+ 11:17: czyli spokojnie mogę liczyd , że tez zmiany tez mnie dotkną? 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 11:17: Obecnie nie mamy pytao oczekujących. Zapraszam do zadawania 
pytao. 
 
[Ekspert - Maciej Ruba] 11:17: Do Sadownik. W uzupełnieniu do odpowiedzi Pani Moniki dodam jeszcze, 
iż każde rozporządzenie Ministra RiRW zawiera tzw. przepisy przejściowe, które w sposób precyzyjny 
określają zmiany jakie mogą byd dokonywane na wniosek wnioskodawców lub beneficjentów przez OR-y 
w złożonych dokumentach. Jeżeli tych tzw. przepisów przejściowych nie ma, wówczas do juz przyznanej 
pomocy stosuje się rozporządzenia w brzmieniu dotychczasowym, tj. obowiązującym na dzieo złożenia 
WoPP, zawarcia umowy, etc.> 
 
*Lesław+ 11:18: W powiecie, w który mieszkam bezrobocie jest na jednym z najwyższych w 
województwie poziomie. Czy tego typu sytuacja ułatwi mi staranie się o dofinansowanie czy wręcz 
przeciwnie.? 
 
[Ekspert - Monika Kołata+ 11:21: Do SADOWNIK: Jeżeli zawarł Pan umowę z Agencją (w  ramach tego 
działania) przed dniem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia należy wystąpid do oddziału 
regionalnego w którym podpisywał Pan umowę z prośbą o zawarcie aneksu w zakresie zmiany sposobu 
wyliczania okresu trwania zobowiązao. Jeżeli Pan takowej zmiany w umowie nie dokona będzie Pana 
obowiązywał z okres trwania zobowiązao liczony od daty wypłaty środków co jest dla Pana mniej 
korzystne.> 
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[Ekspert - Maciej Ruba+ 11:21: Do Lesław. Przy ustalaniu rankingu, tj. kolejności przyznawania pomocy 
uwzględnia się również bezrobocie w powiecie. Im wyższe bezrobocie, tym więcej punktów. Zatem jest 
to sytuacja korzystna dla Wnioskodawcy.> 
 
*Lesław+ 11:22: dziękuje za odpowiedź 
 
[Ekspert - Maciej Ruba+ 11:23: Bardzo proszę :)> 
 
*RiP+ 11:23: Ile trwa procedura otrzymania dotacji? Ile czasu upływa od momentu złożenia wniosku o 
przyznania pomocy do momentu podpisania umowy o przyznanie pomocy. 
 
*Sadownik+ 11:23: Czy występując o wspomniany aneks, potrzebne są jakieś dodatkowe dokumenty? 
 
[Ekspert - Monika Kołata+ 11:25: Do SADOWNIK: Składa Pan jedynie wniosek o dokonanie aneksu w 
opisanym wcześniej przez mnie zakresie, bez dodatkowych załączników> 
 
*METEOR+ 11:25: Jakich podmiotów dotyczy złożenie umowy partnerskiej lub listu intencyjnego? 
 
[Ekspert - Maciej Ruba+ 11:26: Do RiP. Kwestie związane z obsługą WoPP reguluje rozporządzenie 
MRiRW. Mówi ono, iż maksymalny czas rozpatrywania wniosku to 7 miesięcy. W terminy te nie wlicza 
się czasu związanego z uzupełnianiem WoPP oraz wydłużeniami terminów rozpatrywania o które 
występuje wnioskodawca. > 
 
*Sadownik+ 11:27: Dziękuje, będę się dowiadywał o wspomniany aneks w ARiMR 
 
[Ekspert - Monika Kołata+ 11:27: DO METEOR: Proszę o wyjaśnienie co ma Pan na myśli? Chodzi o 
odbiorców czy oferentów?> 
 
*Jarek+ 11:28: Proszę mi powiedzied jakie wydatki są kwalifikowane? 
 
*METEOR+ 11:28: O odbiorców 
 
*Dorota+ 11:30: Co stanowi koszt niekwalifikowany w działaniu „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw”? 
 
[Ekspert - Maciej Ruba] 11:30: Do Jarek. Listę kosztów kwalifikowanych określa Rozporządzenie MRiRW. 
Są to generalnie koszty budowy, przebudowy, remontów połączonych z modernizacją istniejących 
obiektów, zakupem maszyn i urządzeo niezbędnych do wykonywania działalności gospodarczej, etc. 
Trudno wymienid wszystkie koszty, które podlegają refundacji. Musza byd one powiązane z wykonywaną 
działalnością gospodarczą o wsparcie której się Pan ubiega.> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 11:30: Obecnie mamy 3 pytania oczekujące. Proszę chwilowo nie 
zadawad pytao. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 11:31: Czekamy na odpowiedź na następujące pytania: 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 11:31: *METEOR+ 11:25: Jakich podmiotów dotyczy złożenie umowy 
partnerskiej lub listu intencyjnego? 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 11:32: *Dorota+ 11:30: Co stanowi koszt niekwalifikowany w działaniu 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”? 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 11:32: Na pytanie: *Jarek+ 11:28: Proszę mi powiedzied jakie wydatki są 
kwalifikowane? - została już udzielona odpowiedź 
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[Ekspert - Monika Kołata+ 11:32: DO METEOR: Co do zasady nie ma konieczności przedstawiania ani 
listów intencyjnych ani żadnych umów. Opis rynków zbytu zawiera Pan w Ekonomicznym Planie 
Operacji. Należy jednak mied na uwadze, iż w przypadku przyjęcia w biznes planie bardzo wysokich 
przychodów, budzących wątpliwości co do ich poprawności pracownik OR może poprosid o stosowną 
dokumentacją potwierdzającą iż poczynione założenia nie są zbyt optymistyczne i nie dokonano ich 
przeszacowania celem uzyskania dodatniego wyniku NPV> 
 
[Ekspert - Maciej Ruba] 11:33: Do Dorota. Koszt niekwalifikowalny to podatek VAT, zakup nieruchomości 
i gruntów, zakup maszyn i urządzeo używanych. Zostały one wymienione w rozporządzeniu w paragrafie 
13 ust. 4.> 
 
*METEOR+ 11:34: Dziękuję za wskazówki. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 11:37: Dziękuję za odpowiedzi. Zapraszam do zadawania pytao. 
 
[Sadownik] 11:37: Mam jeszcze jedno pytanie. Złożyłem  wniosek o dotację w tym samym działaniu, ale 
w poprzednim naborze, czy wyklucza mnie to z obecnego naboru. 
 
*Główny+: Ekspert - Monika Kołata wyszedł o godz. 11:38 
 
*Główny+: Ekspert - Monika Kołata wszedł o godz. 11:39 
 
[Ekspert - Maciej Ruba] 11:39: Do Sadownik. Na jaką kwotę złożył Pan wniosek?> 
 
[Ekspert - Monika Kołata+ 11:39: Problemy techniczne 
 
[Ekspert - Monika Kołata+ 11:39: Już jestem 
 
[Ekspert - Monika Kołata+ 11:40: Do SADOWNIK: Nie wyklucza Pana o ile nie przekroczył Pan limitu na 
wnioskodawcę tj. 300 tys. zł stąd pytanie kolegi o wielkośd uzyskanej dotychczas pomocy > 
 
*Dorota+ 11:41: Mam chyba ostatnie już pytanie, z serii ponurych: co dzieje się w przypadku śmierci 
Wnioskodawcy ? Czy rodzina przejmuje założoną przeze mnie działalnośd gospodarczą ? Są jakieś 
uregulowania prawne w tak szczególnym przypadku ? 
 
[Ekspert - Maciej Ruba] 11:41: Do Sadownik, rozporządzenie Ministra RiRW dla działania 312 podaje, iż 
w jednym roku i jednym naborze można złożyd jeden wniosek. Limit jak napisała Pani Monika wynosi 
300 tys. Jeżeli złożony przez Pana WoPP jest na kwotę niższą, to może Pan złożyd kolejny wniosek.> 
 
*Główny+: S.Krys wszedł o godz. 11:42 
 
*Jarek+ 11:43: Mam jeszcze pytanie związane z agroturystyką tzn. że np. sam zakup posiadłości jest nie 
kwalifikowany ale np. rozbudowa już tak, czy dobrze rozumuje? 
 
[Ekspert - Monika Kołata+ 11:43: DO JAREK: Nie jest możliwy zakup nieruchomości. Możliwa jest 
budowa, rozbudowa budynku niemieszkalnego. > 
 
*Lesław+ 11:44: złożyłem wniosek na kwotę 100 tys. na zakup maszyn, modernizację garażu, czy w 
związku z tym obecnie mogę się starad o finanse na środki transportowe oraz otworzenie nowej linii 
technologicznej 
 
[Ekspert - Maciej Ruba] 11:45: Do Dorota, Szanowna Pani. Śmierd zaliczana jest do kategorii siły wyższej, 
to jest takich okoliczności, których pomimo zachowania staranności nie można było przewidzied. 
Rozporządzenie reguluje te kwestie. Jeżeli śmierd Beneficjenta nastąpiła po wypłacie pomocy, wówczas 
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fakt taki powinien byd zgłoszony do OR. W takich przypadkach wdrażane są odpowiednie procedury. 
Również uregulowane zostały kwestie śmierci Beneficjenta przed wypłatą pomocy, wówczas mamy do 
czynienia z następstwem prawnym.> 
 
*Dorota+ 11:45: Bardzo dziękuję za odpowiedz ;) 
 
[METEOR] 11:49: ja mam jeszcze kluczowe pytanie, od jakiego momentu można ponosid koszty ? 
 
[Ekspert - Monika Kołata+ 11:49: DO LESŁAW: Jeżeli złożył Pan wniosek w 312 na 100 zł. To pozostał Panu 
200 000 limitu. Może ubiegad się Pan zakup  środka transportu i zakup linii technologicznej. Należy 
pamiętad, iż koszt samochodu nie może stanowid więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych. Zakup 
pojazdu musi byd również uzasadniony w prowadzonej działalności i nie może byd to samochód 
osobowy służący do przewozu mniej niż 8 osób z kierowcą. > 
 
[Ekspert - Maciej Ruba+ 11:50: Do Mentor. Koszty można ponosid od dnia złożenia WoPP. Jednak 
wskazad należy, iż Wnioskodawca robi to na własne ryzyko, gdyż dopiero podpisanie umowy przyznania 
pomocy, gwarantuje otrzymanie refundacji.> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 11:52: Proszę o ostatnie pytanie. 
 
[METEOR] 11:52: Czy zameldowanie na pobyt czasowy jest traktowane jako miejsce zamieszkania? 
*S.Krys+ 11:54: Mam jeszcze jedno i ostatnie pytanie: Czy jest dotacja na samochód ciężarowy lub 
dostawczy? 
 
[Ekspert - Maciej Ruba] 11:55: Do S. Krys. A w ramach jakiego kodu PKD chciałby Pan zakupid taki 
samochód?> 
 
[Ekspert - Monika Kołata+ 11:56: DO METEOR: Co do zasady  adres zamieszkania ma się jeden. Możliwe 
jest potwierdzenie adresu zamieszkania zameldowaniem na pobyt czasowy, należy jednak pamiętad, iż 
adres ten musi byd zgodny z innymi dokumentami, którymi Pan się okazuje w Agencji, w których 
posługiwano się określeniem adres zamieszkania. Ponadto powinien Pan utrzymad ciągłośd w tym 
meldunku czasowym do dnia wygaśnięcia zobowiązao w stosunku do Agencji. > 
 
[Ekspert - Maciej Ruba] 11:57: Do S. Krys. Co do zasady zakup samochodów w ramach działania 312 jest 
możliwy. Wnioskodawca będzie musiał uzasadnid koniecznośd jego posiadania w kontekście 
wykonywanej działalności. Nie można finansowad zakupu środków transportu do wykonywania 
działalności w zakresie usługowego transportu drogowego.> 
 
*S.Krys+ 11:58: Zajmuję się wytwarzaniem wyrobów  z ceramiki szlachetnej. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 11:59: Szanowni Paostwo ! Czas naszego spotkania dobiega kooca. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 11:59: Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. 
 
[Ekspert - Maciej Ruba] 12:00: Do.  S. Krys. Tak jak wspomniałem w przypadku usługowego transportu 
drogowego towarów, nie jest możliwe wsparcie zakupu środka transportu. Natomiast w przypadku 
Paoskiej działalności myślę, że jest możliwe objęcie dofainansowaniem zakupu samochodu niezbędnego 
do wykonywania działalności.> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 12:00: Jeżeli mają Paostwo dodatkowe pytania w sprawie możliwości 
ubiegania się o pomoc w ramach działania 312 Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw, to prosimy je 
kierowad na adres mailowy: Katarzyna.bienia@darr.pl. Pytanie przyjmujemy tylko w dniu dzisiejszym do 
godziny 16:00. 
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[Ekspert - Monika Kołata+ 12:00: Dziękuję bardzo za pytania i życzę skutecznego ubiegania się o środki w 
Agencji 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 12:01: 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. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:01: Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z 
ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
*Główny+: RiP wyszedł o godz. 12:01 
 
*Główny+: Tytus wyszedł o godz. 12:01 
 
*Główny+: Przemo wyszedł o godz. 12:01 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 12:01: Szczególnie zapraszam na ten stronę osoby, które przyłączyły się 
do nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały możliwości zapoznad się z wszystkimi 
pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Ekspert - Maciej Ruba] 12:01: Szanowni Paostwo, ja również dziękuję za pytania i życzę owocnego 
korzystania z pomocy w ramach działania 312 i 413_312.> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 12:01: Pragnę Paostwa poinformowad, że w ramach projektu Enterprise 
Europe Network West Poland w okresie styczeo 2011-grudzieo 2012 roku organizujemy 24 czaty. 
Dzisiejszy był SIÓDMYM z serii. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 12:01: Kolejny czat odbędzie się w dniu 29 września br. w godzinach 10-
12 na temat internetowej sieci rozwiązywania problemów - SOLVIT 
Zapraszamy. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 12:02: Informacje o czatach, również tych, które były organizowane w 
latach 2008-2010 można znaleźd na stronie www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe 
Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z ekspertem – czaty 
(http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
*Główny+: Ekspert - Monika Kołata wyszedł o godz. 12:02 
 
*Główny+: S.Krys wyszedł o godz. 12:02 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 12:02: Informacje na temat czatów będą zamieszczane na bieżąco na 
www.darr.pl oraz w miarę możliwości na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 12:02: Czaty są organizowane przez Europejską Sied Wsparcia dla biznesu 
- Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 12:02: 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 - Katarzyna Bienia] 12:03: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 


