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Najnowsze rozwiązania IT, mogące pomóc w podniesieniu konkurencyjności MŚP 
na rynku wewnętrznym UE 

13 grudnia 2011 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 
 
[Moderator - Tadeusz Bujnowski+ 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 najnowszych rozwiązao IT, mogących pomóc w podniesieniu 
konkurencyjności MŚP na rynku wewnętrznym UE. 
 
*Główny+: Duszniki wszedł o godz. 10:01 
 
[Moderator - Tadeusz Bujnowski+ 10:01: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pan dr inż. DARIUSZ 
BOGUCKI Dyrektor ds. Sektora Publicznego EFICOM S.A. European and Financial Consulting. 
 
[Moderator - Tadeusz Bujnowski+ 10:01: Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych 
Politechniki Warszawskiej, doktorat uzyskał w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. 
 
[Moderator - Tadeusz Bujnowski+ 10:01: Ukooczył także studia podyplomowe zarządzania projektami w 
Szkole Głównej Handlowej oraz Studium Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji 
Publicznej. 
 
[Moderator - Tadeusz Bujnowski] 10:02: Ekspert Komisji Europejskiej (7 Program Ramowy, Program 
Ramowy na rzecz Innowacyjności i Konkurencyjności) oraz inicjatywy wspólnotowej Ambient Assisted 
Living (AAL). 
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[Moderator - Tadeusz Bujnowski+ 10:02: Stypendysta Programu Departamentu Stanu USA „US Visitor” 
(eGovernment w administracji federalnej, stanowej i lokalnej). 
 
[Moderator - Tadeusz Bujnowski+ 10:02: Autor 30 artykułów w pismach fachowych poświęconych 
funduszom europejskim i społeczeostwu informacyjnemu. Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa 
Informatycznego. 
 
[Moderator - Tadeusz Bujnowski+ 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) 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:03: Witam Paostwa bardzo serdecznie! 
 
*Główny+: Faze wszedł o godz. 10:03 
 
[Moderator - Tadeusz Bujnowski+ 10:03: Na wstępie spotkania proszę Eksperta o komentarz. Czy w 
nowym okresie programowania innowacyjnemu biznesowi będzie łatwiej czy trudniej? 
 
[Moderator - Tadeusz Bujnowski] 10:03: Informacja techniczna - Ekspert koocząc wypowiedź użyje znak 
">" 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki] 10:03: Bardzo dobre pytanie :-) 
 
[Moderator - Tadeusz Bujnowski] 10:03: Jeszcze jedna informacja techniczna - maksymalna ilośd znaków 
do jednorazowego wpisu to 500. 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:04: Powiem, że będzie przede wszystkim zdecydowanie inaczej co należy 
sądzid po juz opublikowanych dokumentach dotyczącego nowego okresu programowania przez Komisje 
Europejską 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:05: Mówiąc konkretnie o opublikowanym 6 października pakiecie założeo 
dotyczących polityki strukturalnej w nowej perspektywie 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:06: Oczywiście można się zastanawiad jak na to będzie oddziaływad kryzys 
ale widad że Komisja zmienia zdecydowanie nastawienie 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:06: KW największym skrócie Komisja nie kryje, że nowy Budżet 
skonstruowała w taki sposób, aby władze publiczne krajów członkowskich nie miały „prawa” do 
wydatkowania środków UE według własnego uznania – środki unijne, które otrzymają podmioty w 
krajach członkowskich, mają im pomóc osiągnąd uzgodnione cele wspólnotowe 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:07: A jednym z tych celów jest właśnie innowacyjnośd i nowe technologie 
zwłaszcza w obszarze IT 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:08: Ramy nakreślone sa tak, że zdecydowanie zmniejsza się tez pole 
manewru po stronie "krajowej" przy konstruowaniu nowych programów operacyjnych 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:09: Może tyle na razie. Nie wiem czy rozjaśniłem czy zaciemniłem. 
Słucham Paostwa pytao 
 
*Główny+: iti wszedł o godz. 10:09 
 
[Moderator - Tadeusz Bujnowski] 10:09: Bardzo dziękuję. Zapraszam Paostwa do zadawania pytao. 

http://www.darr.pl/
http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe
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*Lucjan+ 10:10: Czyli na podstawie tego co Pan mówi, można stwierdzid, że teraz to KE będzie decydowad 
o rozdysponowaniu środków? 
 
[IT-tech+ 10:10: Dzieo dobry! Chciałbym sie dowiedzied jaka instytucja na Dolnym Śląsku 
rozdysponowuję środkami na dofinansowanie IT? 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:11: Nie, decyzje będą zapadały na poziomie krajowym czy wręcz 
regionalnym natomiast zdecydowanie będzie bardziej patrzyła na to jak to się dziej e w kraju 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:12: jest wręcz propozycja (kontrowersyjna) żeby zdecydowaną częśd 
"uprawnieo kontrolnych" przenieśd na poziom Komisji 
 
*Główny+: iti wyszedł o godz. 10:12 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:12: tak wiec będzie inaczej > 
 
*Lucjan+ 10:13: Pozostaniemy nadal przy dotychczasowym systemie programów operacyjnych? 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki] 10:13: @IT-Tech:  za RPO województwa Dolnośląskiego odpowiada UM 
Województwa Marszałkowskiego> 
 
[IT-tech+ 10:13: Dziękuję za odpowiedź. 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:14: @Lucjan: Dobre pytanie nad którym głowi się w tej chwili MRR. Na 
pewno podział na programy centralne i regionalne zostanie ale jaka będzie konstelacja programów 
trudno jeszcze powiedzied 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:15: Natomiast prawie pewne jest ze Komisja wezwie w I połowie 
przyszłego roku kraje do przedstawienia swoich strategii i propozycji programów operacyjnych i zaczną 
się negocjacje 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:16: A nie jest wielką tajemnicą że o niektórych działaniach KE 
wypowiadała się krytycznie by wspomnied tylko 7 oś PO Innowacyjna Gospodarka > 
 
*Lucjan+ 10:16: Dużo się też mówi, że pomoc nie będzie miała już charakteru bezzwrotnego, jak się Pan 
odniesie do tego? 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:17: Jest PROPOZYCJA  aby wykorzystywad gdzie to możliwe mechanizm 
pomocy zwrotnej (rewolwing) ale to propozycja 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki] 10:17: Komisja w ogóle chce wspierad formy umożliwiające wykorzystanie 
innych pieniędzy np. partnerstwo publiczno-prywatne> 
 
*Informatyk+ 10:18: Można, więc powiedzied, że szeroko rozumiana innowacja stanie się priorytetem po 
2014, czyli na tę dziedzinę będzie płynąd najwięcej środków? 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:19: Dokładnie tak. Takie są zresztą wnioski z raportu Innovation 
Scoreboard 2010> 
 
*Główny+: iti wszedł o godz. 10:19 
 
*BiM+ 10:19: Witam! Dotychczas otrzymałem dofinansowanie z PO Kapitał Ludzki, czy wobec tego mogę 
starad się o dofinansowanie na działalnośd IT 
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[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:20: @BiM: Jeśli projekt będzie miał inny cel i zakres niż ten z PO KL 9a 
podejrzewam że tak jest) to myślę że bez problemów> 
 
[Informatyk] 10:21: Czy w tej perspektywie budżetowej można jeszcze liczyd na dofinansowanie 
przedsiębiorstwa w dziedzinie IT. W moim przypadku chodziłoby o rozwój systemów 
teleinformatycznych? 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:22: @informatyk: Oczywiście żadna oś nie została jeszcze zamknięta ale 
wiadomo że na części z alokacją jest juz krucho. MRR zapowiada na początek przyszłego roku 
przesunięcia finansowe na najlepiej rokujące działania> 
 
*Lucjan+ 10:23: Czy  powstanie Ministerstwa Cyfryzacji będzie miało jakiś wpływ na sytuację 
przedsiębiorców polskich.  Czy tego typu instytucja będzie sprzyjała również cyfryzacji sektora 
prywatnego? 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:25: @Lucjan. osobiście uważam że oddzielenie "informatyzacji" od MSWiA 
i "łączności" od "MI było już potrzebne od dawna. Zasadniczo zakres MAIC obejmuje też wsparcie 
rozwoju społeczeostwa informacyjnego w Polsce a więc i działao z obszaru cyfryzacji sektora 
prywatnego. Problem że jest ono w trakcie tworzenia się a negocjacje z Komisją zaczną się lada chwila> 
 
[Lucjan] 10:26: Czy już wiadomo, na jakie programy zostaną przesunięte środki z nadwyżki MRR? Gdzie 
takie dane można uzyskad? 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:26: Przepraszam Paostwa za literówki, mam nowa klawiaturę, która 
trochę inaczej "bije" :-0 
 
[Moderator - Tadeusz Bujnowski+ 10:27: Obecnie nie mamy pytao oczekujących. Zapraszam do 
zadawania pytao. 
 
*Akuch+ 10:27: Czy ze środków UE jest możliwy zakupów oprogramowania specjalistycznego? 
 
*Główny+: a wszedł o godz. 10:28 
 
*iti+ 10:28: Przepraszam, bo wszedłem późno na stronę i nie wiem czy już o tym nie rozmawiano. 
Chciałbym wiedzied czy i jak osiągnęliśmy cele zakładane w ramach naszej prezydencji dla usprawnienia 
handlu elektronicznego ? 
 
*Bienio+ 10:28: Proszę coś więcej powiedzied na temat wspomagania przez Komisje partnerstwa 
publiczno-prywatnego przecież to u nas w kraju ciągle kulejąca dziedzina? 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki] 10:28: @Lucjan: Z tego co wiem MRR opracowuje wnioski z ewaluacji mid-
term nt wydatkowania funduszy jaka była realizowana w połowie tego roku. Oficjalnie wiec jeszcze nic 
nie wiadomo ale spojrzałbym na te działania gdzie alokacja "poszła najszybciej" > 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:29: @Akuch:  tak ale trzeba zakup uzasadnid, ze został wykonany z 
zachowaniem konkurencyjności 
 
[Lucjan] 10:29: Dziękuje za podpowiedź 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:30: @iti: szczerze mówiąc nie zaglądałem w tym tygodniu na stronę 
Prezydencji wiec nie wiem czy w roboczych wnioskach ta kwestia jest poruszana. 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:31: Trochę jednak "siła wyższa w postaci" kryzysu finansowego 
pozmieniała plany> 
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*Akuch+ 10:32: a może Pan mi wytłumaczyd co oznacza w tym przypadku zachowanie konkurencyjności? 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:33: @Bienio: To prawda jest z tym u nas nie za bardzo. Może byd jednak 
duży nacisk ze strony Komisji na przejście do czynów w tym obszarze także finansowy 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:34: @Akuch: uzasadnienie że taki a nie inny produkt jest niezbędny do 
realizacji projektu i został wybrany po analizie wariantów technologicznych 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki] 10:34: > 
 
*Izydor+ 10:35: Jak w tej chwili wygląda pozycja Polski przed negocjacjami z KE, czy nadal możemy się 
spodziewad że Polska zostanie szczodrze obdarowana przez UE? 
 
*Akuch+ 10:35: Dziękuję za odpowiedź. 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki] 10:38: @izydor: pytanie z gatunku BARDZO dobrych :-)) Z jednej strony 
jesteśmy rzeczywiście jednym z liderów wydatkowania środków (co nie oznacza ze wszystkie osie idą 
żwawo do przodu) ale Komisja bardzo pilnie obserwuje co się u nas dzieje. Może nie sadziliśmy 
plastykowych gajów oliwnych czy kopaliśmy kanał na papierze ale na pewno słynna afera korupcyjna z 
udziałem b dyrektora CPI MSWiA nam nie przysporzy punktów dodatnich - wszak na łapówki szły 
pieniądze z projektów unijnych :-( > 
 
*Izydor+ 10:39: Czyli duża rolę gra także polityka 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki] 10:39: @Izydor: zawsze > 
 
*Bienio+ 10:40: U nas na Dolnym Śląsku okazało się, że pomysły na utrzymanie dróg w systemie 
publiczno-prywatnym założenia Urzędu Marszałkowskiego a ofertami firm prywatnych okazał się nie 
wypałem (za duże rozbieżności między założeniami UM a firmami prywatnymi), także ciągle bardzo 
słabo u nas z tym partnerstwem publiczno-prywatnym:( 
 
*Izydor+ 10:41: a co z kryzysem są jakieś zapowiedzi, że będzie on miał odzwierciedlenie na kształt 
budżetu? 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:41: @Bienio: no cóż ... > 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:42: @Izydor: już ma, tak jak pisałem nowy pomysł programowania jest 
właśnie kryzysowy. Swoją drogą ciekawe że wszyscy skupili się na walce o rewizje traktatów a nikt nie 
zwracał uwagi na dokumenty dotyczące finansowania poszczególnych polityk UE wypychane w tempie 
karabinu przez Komisję które tworzą nowy ład ... > 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:43: Tak jak pisałem: nie oznacza że będzie gorzej. Będzie inaczej a może 
nawet lepiej właśnie dla innowacyjnych MSP> 
 
*Izydor+ 10:44: Czy ma Pan informację nt. jak wypadamy na tle innych Paostw z regionu (Czechy, 
Słowacja, Węgry, Kraje Bałkaoskie) w dziedzinie innowacji, finansowania innowacji, dostępnych środków 
na ten cel? 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki] 10:45: @izydor: wg Innovation Scoreborad za dobrze nie jest. Zajmujemy w 
rankingach przedostatnie / ostatnie miejsce w UE :-( 
 
[Moderator - Tadeusz Bujnowski] 10:46: Obecnie nie mamy pytao oczekujących. Zapraszam do 
zadawania pytao. 
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*Lucjan+ 10:46: Zamieszanie związane z traktatami może sprzyjad wzmocnieniu KE? Dzięki temu KE 
zwiększy swój wpływ na kraje UE? 
 
*Informatyk+ 10:47: Czy są jakieś specyficzne branże, które są lub będą preferowane w przypadku 
przyznawania środków z UE na informatyzacje przedsiębiorstwa? 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:47: @Lucjan: myślę że tak. Wyrazem tego jest właśnie propozycja nowej 
perspektywy finansowej 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki] 10:47: > 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:49: @informatyk: szczegóły poznamy oczywiście w programowaniu 
nowych PO, ale odnosząc się do Europejskeij Agendy Cyfrowej widad jakie branże będą wspierane 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:50: Na przykład miejsce projektów budowy sieci „klasycznego” 
szerokopasmowego dostępu do Internetu (2 Mb/s) zajmą inicjatywy budowy tzw. sieci nowej generacji 
(NGN/NGA) 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:50: wspierane będą projekty o wymiarze transgranicznym czy 
ogólnoeuropejskim czy to chodzi o handel elektroniczny czy usługi eGov 
 
*Bienio+ 10:51: Proszę o więcej informacji nt. NGN/NGA co to są za sieci? 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:52: no i technologie umożliwiające ludziom starszym godne 
funkcjonowanie (ambient assisted living) > 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:52: @bienio: Generalnie sieci nowej generacji pozwalające na dostęp 
użytkownika koocowego z prędkością co najmniej 30-40 Mb/s 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki] 10:52: > 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki] 10:53: NGN = New Genaration Network / NGA = New Generation Access > 
 
*Informatyk+ 10:53: Interesujące informację, czy Agenda Cyfrowa jest dostępna w wersji polskiej? 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:54: @informatyk: oczywiście, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:PL:PDF 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki] 10:54: > 
 
*Bienio+ 10:54: dziękuje za odpowiedź 
 
*Informatyk+ 10:54: Dziękuję za informację 
 
*Izydor+ 10:55: Mógłby Pan coś więcej powiedzied nt. unijnej  strategii „Europa2020"? 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 10:58: @Izydor: Europa2020 ma byd w założeniach średniokresową strategią 
rozwoju UE wraz z jej tzw. 7 inicjatywami wiodącymi (w tym Europejską Agendą Cyfrową) No i ma 
stanowid odniesienie do nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. nie przypadkiem 
komunikat, w którym Komisarz Lewandowski prezentował jej projekt ( o numerze COM(2011) 500) nosi 
nazwę "Budżet z perspektywy Europa2020"> 
 
*Izydor+ 10:59: Czyli są w niej umieszczone najważniejsze cele jakie UE chce osiągnąd do 2020 roku? 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:PL:PDF
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[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 11:00: @izydor: dokładnie tak > 
 
*Izydor+ 11:01: O ile dobrze pamiętam poprzednia strategia Lizbooska, zakładająca uczynienie z UE 
najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie, nie przyniosła spodziewanych rezultatów, chyba że 
się mylę 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 11:02: @izydor: bo była czysto deklaratywna bez dowiązanych środków (jak 
wiele naszych planów krajowych) Europa2020 jest od początku konstruowana inaczej> 
 
*Izydor+ 11:03: Czy UE zakłada nadal silną konkurencję z rynkiem azjatyckim (szczególnie Chinami)? 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 11:05: @Izydor: tak. Aczkolwiek trzeba sobie zadad pytanie na ile będzie to 
efektywne bo Chiny rosną (mimo kryzysu) w niesamowicie szybkim tempie Z drugiej jednak strony 
bodajże do XVII w Chiny wytwarzały większośd światowego PKB - czyli mamy swoisty powrót do 
normalności ;-) > 
 
*Informatyk+ 11:06: Czy mamy szykowad się na jakieś zmiany w prawie w związku z szybkim rozwojem 
technologii? 
 
*Izydor+ 11:06: Historia zatoczyła koło:-) 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki] 11:06: @Izydor :-) > 
 
*Główny+: Hiszpania wszedł o godz. 11:07 
 
*Akuch+ 11:08: A chciałbym wiedzied jeszcze czy w nowej perspektywie budżetowej środki będą również 
przyznawane na zasadzie dotacji bezzwrotnej? 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 11:09: @Informatyk: Jesteśmy na fali kolejnej fazy rewolucji technologicznej 
akurat teraz na fazie związanej z wejściem do powszechnego użytkowania sieci wysokich przepływności 
(w tym bezprzewodowych) i nowej klasy aplikacji (w tym na urządzenia mobilne). Wielu z Paostwa ma w 
kieszeni smartfon o możliwościach, o których  nawet nie marzyliśmy 10 lat temu. Wiec zmiany muszą 
byd konieczne > 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki] 11:11: @Akuch: Nie jest nigdzie powiedziane w propozycjach nowej 
perspektywy, że będą wyłącznie środki zwrotne. Przecież projekty realizują też NGO's gdzie taki 
mechanizm po prostu nie zadziała. Poza tym to tylko propozycja Komisji. Dodam, że dośd 
kontrowersyjna > 
 
[Hiszpania] 11:11: To jest czat pisany czy mówiony, bo nic nie słyszę 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki] 11:11: @Hiszpania: pisany > 
 
*Informatyk+ 11:12: Czy przedsiębiorca inwestujący w nowe technologie powinien bad się większej 
integracji wewnątrz UE czy raczej patrzed na nią pozytywnie? 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 11:13: @Informatyk: ja jestem z natury optymista i na takie sprawy patrzę jak 
na nowe możliwości > 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 11:14: @informatyk: nawet jeśli jest trudniej to ciekawiej > 
 
[Izydor] 11:14: Kto teraz utrzyma miano głównego prawodawcy, czy powoli ta rola będzie przechodzid na 
KE i PE? 
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[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 11:16: @Izydor: w UE (nawet jak jeszcze były Wspólnoty) ZAWSZE istniało 
prawo krajowe i prawo wspólnotowe pokrywające obszar "międzynarodowy". Podejrzewam, że rola 
prawa stanowionego na poziomie wspólnotowym będzie rosła - większą rolę będą odgrywały 
rozporządzenia unijne a mniejsza dyrektywy. Ale to opinia technokraty = moja > 
 
*Lucjan+ 11:17: W mediach obecnie mówi się szeroko o dofinansowaniu inwestycji w e-handel. Czy 
środki na tego typu działalnośd są jeszcze dostępne.? 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 11:18: @Lucjan: Trzeba by rzucid okiem na działanie 8.1 PO IG i ile środków 
tam zostało. O ile wiem jeszcze są ale idą żwawo> 
 
[Informatyk] 11:19: Czy w programie Innowacyjna Gospodarka można brad udział w dwóch równolegle 
toczących się postępowaniach konkursowych dotyczących dofinansowania? 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 11:21: @Informatyk: jeśli są to różne projekty to nie widzę problemu. Nie 
może to byd ten sam projekt X2 > 
 
*Lucjan+ 11:22: Czy jest możliwe staranie się o dofinansowanie w dziedzinie IT ze środków UE, dla 
partnerów biznesowych działających w dwóch różnych krajach.? 
 
*Główny+: CI ProLearning wyszedł o godz. 11:23 
 
*Główny+: CI ProLearning wszedł o godz. 11:23 
 
*Główny+: iti wyszedł o godz. 11:23 
 
*Główny+: IT-tech wyszedł o godz. 11:24 
 
*Główny+: CI ProLearning wyszedł o godz. 11:24 
 
*Główny+: CI ProLearning wszedł o godz. 11:24 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 11:25: @lucjan: jeśli chodzi o środki inicjatyw wspólnotowych jak 7 Program 
Ramowy, Program na rzecz innowacyjności i konkurencyjności to oczywiście tak, ale ze środków 
"krajowych: nie za bardzo. Za wyłączeniem programów współpracy terytorialnej UE> 
 
*Izydor+ 11:26: Prowadząc działalnośd transportową można starad się o dofinansowanie na zaopatrzenie 
floty transportowej w nawigację satelitarną.? 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 11:29: @Izydor: na podstawie tego co Pan napisał to myślę, że tak aczkolwiek 
nie powiem z głowy z jakiego działania> 
 
*Izydor+ 11:31: Dowiem się szerzej na ten temat w Urzędzie Marszałkowskim? 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 11:32: @izydor: myślę, że tak> 
 
*Izydor+ 11:32: dziękuję 
 
*Lucjan+ 11:32: Czy w Polsce powstanie jakiś dokument (typu strategia) określający najważniejsze cele 
kraju w dziedzinie innowacyjności? 
 
*Główny+: iti wszedł o godz. 11:33 
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[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 11:35: @Lucjan: Tak, w tej chwili jest konsultowana Długookresowa Strategia 
rozwoju kraju (dostępna na stronach MRR) i ściśle z nią związana strategia innowacyjności i efektywności 
gospodarki > 
 
*Akuch+ 11:35: gdzie uzyskam szczegółowe informację na temat pozyskania dofinansowania na 
oprogramowanie specjalistyczne dla mojej firmy? w jakiej instytucji? 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki] 11:36: @Akuch: w instytucji pośredniczącej działania, do którego chce Pan 
aplikowad > 
 
*Główny+: iti wyszedł o godz. 11:36 
 
*Izydor+ 11:36: Czy jest jakaś wykładnia słowa "innowacyjne", obrazująca jakie działanie można określid 
tym terminem? 
 
*Główny+: BiM wyszedł o godz. 11:37 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 11:37: @izydor: trzymałbym się definicji UE z inicjatywy "Unia Innowacji"> 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki] 11:38: @Izydor: jest bardzo szeroka> 
 
*Izydor+ 11:38: A czy wszystkie działania z branży IT można uznad za innowacyjne? 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki] 11:40: @izydor: zdecydowanie nie - nie jest innowacja wdrażanie rozwiązao, 
które nie prowadzą do nowych jakościowo produktów i usług > 
 
*Lucjan+ 11:41: A czy obecnie po ponad 7 latach obecności w UE, Polska jest postrzegana jako paostwo 
innowacyjne? 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 11:42: @Lucjan: sądząc po wskaźnikach ze wspomnianej Innovation Union 
Scoreboard nie za bardzo :-( > 
 
*Informatyk+ 11:43: Czyli daleka droga przed nami, są jakieś dziedziny w których mamy największe braki? 
 
*Hiszpania+ 11:43: jednym z (pod)priorytetów naszej Prezydencji miał byd Kapitał Intelektualny, w tym 
jego pełniejsze wykorzystanie w UE.  Niewiele lub nic się o tym już teraz mówi. Czy ta problematyka 
(znacznie szersza niż tylko Kapitał Ludzki) została w ogóle podjęta przez nas w tym okresie, cos się na 
tym forum działo?? 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 11:44: @informatyk: generalnie kuleje przejście z badao do rozwoju i 
wprowadzenia produktów na rynek, a zwłaszcza zaangażowanie przemysłu we wspieranie badao i prac 
rozwojowych> 
 
*Informatyk+ 11:46: Czy wobec tego Polsce może byd narzucone przez KE szczególne zwrócenie uwagi na 
te dziedziny w nowej perspektywie? 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 11:46: @hiszpania: Wiem, że te kwestie były podejmowane na nieformalnych 
Radach w Sopocie ale nie wiem nic o jakiejś wspólnej deklaracji. Może jeszcze będzie podjęta, bo blok 
Rad grudniowych trwa. > 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 11:46: @Informatyk: już jest o ile dobrze odczytuje sygnały jakie płyną z KE 
do MRR > 
 
*Lucjan+ 11:47: Jakie paostwo obecne w UE możemy uznad za najbardziej przyjazne dla innowacji i 
innowacyjnych przedsiębiorców? 
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[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 11:49: @Lucjan: Liderami są Skandynawowie: SE, FI, DK, NO i Niemcy> 
 
*Lucjan+ 11:50: Jak wytłumaczyd naszą niską pozycje w rankingu Innovation Union Scoreboard, przecież 
otrzymujemy spory zastrzyk gotówki z UE. Czy wynika ona ze złego wykorzystania funduszy, czy może z 
tego, że mamy spore zaległości w stosunku do pozostałych paostw zachodnich? 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 11:51: @Lucjan: po pierwsze z zapóźnienia po drugie z mało efektywnych 
form współpracy nauki z przemysłem. To się zmienia, ale powoli, a inni też idą do przodu> 
 
*Izydor+ 11:51: Jak wyobraża sobie Pan Polskę w roku 2020? 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki] 11:52: @lucjan: u nas najmniej innowacyjna jest administracja publiczna, a 
np. w Szwecji w administracji wdraża się innowacyjne rozwiązania IT> 
 
[Moderator - Tadeusz Bujnowski+ 11:52: Proszę o zadanie ostatniego pytania do eksperta. 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 11:52: @izydor: O ile nie będzie kooca świata w 2012 ;-) to jako kraj ze 
znacznie większym PKB na obywatela :-) > 
 
*Lucjan+ 11:53: A jeśli chodzi o innowację, mamy szanse na rozwój? 
 
*Hiszpania+ 11:54: Kto w Polsce będzie odpowiadał za programowanie, poziom (szczebel) realizacyjno-
operacyjno-aplikacyjny , monitoring, wskaźniki, ewaluacje, aktualizacje, audyt, itp.. EUROPY 2020 i UNII 
INNOWACJI - tak, aby te założenia, cele nie rozmyły się jak w przypadku nieboszczki  SL - niezależnie od 
tego, że priorytety znajda się w strategiach krajowych 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 11:54: @Lucjan: myślę, że zdecydowanie tak. Koło zamachowe powoli 
ruszyło, a naciski z zewnątrz je przyspieszą > 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki] 11:55: @Hiszpania: Oczywiście MRR ale w obszarze ICT wspierad go będzie 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAIC)> 
 
[Moderator - Tadeusz Bujnowski+ 11:55: Czas naszego spotkania dobiegł kooca. 
 
[Moderator - Tadeusz Bujnowski+ 11:55: Szanowni Paostwo – bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej 
rozmowie. 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 11:56: Bardzo Paostwu dziękuje za ciekawe pytania 
 
[Moderator - Tadeusz Bujnowski+ 11:56: Jeżeli mają Paostwo dodatkowe pytania w sprawie najnowszych 
rozwiązao IT, mogących pomóc w podniesieniu konkurencyjności MŚP na rynku wewnętrznym UE, to 
prosimy je kierowad na adres mailowy: eic@darr.pl. Pytanie przyjmujemy tylko w dniu dzisiejszym do 
godziny 16:00. 
 
*Główny+: a wyszedł o godz. 11:56 
 
[Moderator - Tadeusz Bujnowski+ 11:56: 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. 
 
*Główny+: Akuch wyszedł o godz. 11:56 
 

mailto:eic@darr.pl
mailto:eic@darr.pl


 

strona 11 z 11 

[Moderator - Tadeusz Bujnowski] 11:56: 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). 
 
[Ekspert - Dariusz Bogucki+ 11:57: Dziękuję Paostwu jeszcze raz i do widzenia 
 
[Moderator - Tadeusz Bujnowski+ 11:57: 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. 
 
*Lucjan+ 11:58: Również dziękuję 
 
[Moderator - Tadeusz Bujnowski+ 11:58: Pragnę Paostwa poinformowad, że w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland w okresie styczeo 2011-grudzieo 2012 roku organizujemy 24 
czaty. Dzisiejszy był JEDENASTYM z serii. 
 
[Moderator - Tadeusz Bujnowski] 11:58: Kolejny czat odbędzie się 16 grudnia br. tematem czatu będą 
„Obowiązki środowiskowe inwestorów – procedury zgodne z wymogami Unii Europejskiej”. 
 
[Moderator - Tadeusz Bujnowski+ 11:58: Informacje o kolejnych czatach, jak również o tych, które były 
organizowane w latach 2008-2011 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). 
 
[Moderator - Tadeusz Bujnowski+ 11:59: Informacje na temat czatów będą zamieszczane na bieżąco na 
www.darr.pl oraz w miarę możliwości na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
*Bienio+ 11:59: Dziękuje za interesującą rozmowę. 
 
[Lucjan] 11:59: Do widzenia 
 
[Moderator - Tadeusz Bujnowski] 11:59: Czaty są organizowane przez Europejską Sied Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator - Tadeusz Bujnowski+ 11:59: 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 - Tadeusz Bujnowski+ 11:59: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 
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