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Rozliczanie dotacji pozyskanych w ramach Działania 8.1  i Działanie 8.2 Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 

11 grudnia 2009 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00: 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:  Rozliczanie dotacji pozyskanych w ramach Działania 8.1 i Działanie 
8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pani IZABELA FISZER, 
Starszy Specjalista w Zespole Własności Przemysłowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00: Pani IZABELA FISZER jest pracownikiem Sekcji Wdrażania, 
zajmuje się wprowadzaniem zmian do umów o dofinansowanie oraz rozliczaniem projektów w 
ramach obu działań. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00: Posiada doświadczenie w rozliczaniu projektów realizowanych 
w ramach Phare 2000 oraz SPO WKP działanie 2.3 i działanie 2.2.1. Brała udział w pracach Komisji 
Oceniającej wnioski aplikacyjne w ramach działania 4.4 PO IG. 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 12:00: Witam Państwa> 
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[Moderator – Barbara Buryta] 12:00: Informacje na temat doświadczenia Eksperta znajdą Państwo na 
naszej stronie (www.darr.pl) w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum 
czatów 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:01: Pytanie startowe dzisiejszego spotkania to: od pewnego czasu 
pojawiło się korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców jakim jest możliwość uzyskania zaliczki na 
realizacją przedsięwzięcia. Proszę wobec tego wyjaśnić kiedy umowa o dofinansowanie projektu (z 
naboru w 2009 dla działania 8.1 i 8.2) może być aneksowana w zakresie wprowadzenia zaliczki, która 
będzie możliwa do wypłaty. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:01: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź użyje znak 
">" 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 12:02: Zaliczka na realizację Projektu może być wypłacona przed 
rozpoczęciem realizacji Projektu lub po zakończeniu I etapu wraz z wnioskiem o płatność pośrednią> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:03: Jak rozumiem te dwa momenty są również tymi kiedy można 
aneksować umowę. Czy tak ? 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 12:04: tak> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:04: Bardzo dziękuję. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. 
 
[Eliasz] 12:04: Czy poza zamieszczeniem na portalu „Wspieramy e-biznes” 
www.web.gov.pl informacji o projekcie, beneficjent w trakcie realizacji projektu lub po jego 
zakończeniu ma jeszcze obowiązek zamieszczania na portalu jakichkolwiek danych dotyczących 
realizacji projektu ? 
 
[Zbychu] 12:04: Witam, czy są już jakieś informacje nt. przyszłorocznych terminów składania 
wniosków czy będą takie same kryteria przyznawania środków jak w tym roku? 
 
[Główny]: helena wszedł o godz. 12:05 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 12:05: Umowa o dofinansowanie nakłada na Beneficjenta obowiązek 
informowania o uzyskaniu dofinansowania z UE. 
 
[Główny]: pawel wszedł o godz. 12:05 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 12:07: Informacji o przyszłorocznych terminach naboru należy szukać na 
stronie internetowej PARP, ja nie dysponuję takimi informacjami, gdyż pracuję w sekcji zajmującej się 
rozliczaniem projektów. 
 
[Eliasz] 12:07: Jedynie o uzyskaniu dofinansowania czy także o przebiegu realizacji projektu ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:07: Obecnie nie mamy pytań oczekujących. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:08: Zapraszam do zadawania pytań. 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 12:08: Kryteria naboru są określane każdorazowo do konkretnej rundy> 
 
[Kajetan] 12:08: Ile lat po zakończeniu realizacji projektu muszę przechowywać dokumenty 
bezpośrednio związane z realizacją projektu ? 
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[Ekspert - Izabela Fiszer] 12:10: Od momentu zakończenia realizacji Projektu dokumentację należy 
przechowywać 10 lat od dnia wejścia Umowy w życie> 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 12:10: Ale ile lat w Państwa przypadku należy sprawdzić w umowie o 
dofinansowanie w § 10 ust. 25 (działanie 8.1) i analogiczny zapis w działaniu 8.2> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:11: Nie mamy pytań oczekujących. Zapraszam do zadawania pytań. 
 
[Zbychu] 12:12: Dziękuję za odpowiedź 
 
[Kajetan] 12:12: Wracając do mojego pytania ... Beneficjent ma zatem obowiązek informowania 
jedynie o uzyskaniu dofinansowania czy także o przebiegu realizacji projektu ? 
 
[Główny]: Moskwa wszedł o godz. 12:13 
 
[Pascal] 12:13: Czy beneficjenci działania 8.1 mogą zabezpieczyć realizację umowy w inny sposób niż 
WEKSEL ? 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 12:13: Jedynie o uzyskaniu dofinansowania - § 11 promocja i informacja w 
Umowie o dofinansowanie.> 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 12:14: Umowa o dofinansowanie stanowi w § 16 jedynie weksel jako 
dopuszczalne zabezpieczenie> 
 
[Milicz] 12:15: Proszę o informacje czy zamieszczone na stronach PARPu POMOCNICZE ZESTAWIENIE 
FINANSOWE dla rozliczenia poszczególnych zadań jest tylko dla beneficjenta czy jest ono wymagane 
przy rozliczeniu ? 
 
[Główny]: helena wyszedł o godz. 12:17 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 12:17: Obowiązek złożenia tego zestawienia wynika z § 7 ust 1 pkt 4) 
Umowy> 
 
[123] 12:17: Proszę o informacje która wersja generatora wniosków płatniczych jest wersją ostatnią / 
aktualną ? 
 
[Moskwa] 12:17: Czy musi być ściśle określona grupa odbiorców podczas składania wniosku w 
działaniu 8.1? 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 12:19: Generator wniosków o płatność zmienia się bardzo często, więc 
informacji o aktualnej wersji należy szukać na stronie PARPu> 
 
[Główny]: Idzik wszedł o godz. 12:19 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 12:20: Odpowiedź dla Moskwa 12:17: Proszę o rozwinięcie pytania 
 
[Eliasz] 12:20: Do jakiej kategorii wydatków należy zaliczyć tzw. koszty zarządzania projektem 
(wydatki na koordynatora projektu) ? 
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[Ekspert - Izabela Fiszer] 12:22: Pytanie o przyporządkowanie kosztów zarządzania projektem zależy 
od tego w jakiej formie zostało to zatwierdzone przez Komisję Konkursową we wniosku o 
dofinansowanie; czasami jako wynagrodzenia> 
 
[Moskwa] 12:22: Chodzi mi głównie o to czy musze sprecyzować do jakiej grupy odbiorców trafi mój 
pomysł/usługa? 
 
[Eliasz] 12:24: Chodzi o sytuację kiedy zarządzaniem nie zajmuje się nasz pracownik a koszt 
zarządzania projektem to zewnętrzna faktura. 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 12:26: W działaniu 8.1 zarządzanie projektem może też podchodzić pod 
kategorię usług doradczych, analiz eksperckich; w 8.2 taki wydatek może być uznany za 
niekwalifikowany przez Komisję Konkursową> 
 
[Kajetan] 12:27: Jeśli jesteśmy już przy wydatkach kwalifikowanych chciałbym zapytać ... Do jakiej 
kategorii wydatków należy zaliczyć opłaty za energię elektryczną czy ogrzewanie ? 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 12:27: Odpowiedź dla Moskwa 12:22: To pytanie z zakresu wniosku o 
dofinansowanie i trzeba szukać odpowiedzi w instrukcji wypełniania tego wniosku> 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 12:27: A w którym działaniu?> 
 
[Kajetan] 12:28: 8.1 PO IG 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 12:29: W 8.1 tego typu opłaty są często związane z kosztem wynajmu 
powierzchni biurowej i wchodzą w zakres opłat eksploatacyjnych> 
 
[Kajetan] 12:30: Czyli są to koszty ogólne ? 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 12:30: Usługi komunalne mogą też wchodzić do kategorii usług 
pomocniczych> 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 12:30: Tak> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:30: Nie mamy pytań oczekujących. Zapraszam do zadawania pytań. 
 
[Pascal] 12:31: Czy beneficjent programu PO IG (firma prywatna która nie ma obowiązku stosowania 
PZP) jest zobowiązany stosować przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych ? Czy dotyczy to 
wszystkich zakupów ? 
 
[Idzik] 12:32: Czy wydatkami kwalifikowanymi są również koszty składki ubezpieczenia społecznego i 
zdrowotnego? 
 
[Główny]: Leon wszedł o godz. 12:33 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 12:33: Obowiązek stosowania PZP wynika z ustawy a nie z faktu zawarcia 
umowy o dofinansowanie. Sposób realizowania zakupów jest opisany w § 12 umowy> 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 12:34: Kosztem kwalifikowanym są wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi 
pozapłacowymi kosztami pracy osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego 
wsparciem oraz na obowiązkowe pozapłacowe koszty pracy przedsiębiorców będących osobami 
fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, czyli ww. składki są kosztami kwalifikowanymi> 
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[Milicz] 12:35: W nawiązaniu do pytania "Pascala" chciałbym zapytać kto (jaka instytucja) dokonuje 
kontroli prawidłowego stosowania PZP przez beneficjentów PO IG i jak wygląda taka kontrola ? 
 
[Główny]: czapla wszedł o godz. 12:37 
 
[Główny]: moja firma wszedł o godz. 12:38 
 
[Zbychu] 12:39: Czy jest jakieś wymaganie dotyczące serwerów zakupionych do celów realizacji 
projektu, czy muszą być one zlokalizowane na terenie Polski? 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 12:39: Kontroli Projektu mogą dokonać różne instytucje (wymienione w § 10 
ust. 1 Umowy). Każda z nich może poddać weryfikacji dokumentację związaną z wyborem 
wykonawcy: przede wszystkim dokumenty związane z ogłoszeniem, gromadzeniem ofert, sposobem 
przeprowadzenia wyboru i uzasadnieniem wyboru (ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń u 
Beneficjenta można sfotografować)> 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 12:41: Generalnie Projekt ma być realizowany na terenie RP, ale serwery nie 
muszą być zlokalizowane na terenie RP> 
 
[Pascal] 12:42: Niestety nie ma przy sobie umowy, ale jeśli pamięć mnie nie myli to z PZP są 
wyłączone zakupy do kwoty 12 000 euro netto i dla tych wydatków nie potrzeba przeprowadzać 
procedury PZP ? 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 12:42: Odpowiedź dla Zbychu: o jakie wymagania dot. serwerów chodzi? 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 12:44: Wspomniany § 12 Umowy odwołuje się albo do konkretnej kwoty 
albo do stosownego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 
ustawy PZP> 
 
[Zbychu] 12:45: Chodzi mi tylko o to czy jest wymaganie dot. lokalizacji serwerów, czy mogę sobie je 
umieścić gdziekolwiek na świecie, także dziękuję za odpowiedź. 
 
[123] 12:46: Wracając jeszcze do zabezpieczeń chciałbym zapytać - Na jaki czas ustanowione jest 
zabezpieczenie realizacji projektu ? Czy wygasa ono w momencie zakończenia realizacji projektu ?, 
 
[Główny]: mm wszedł o godz. 12:48 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 12:48: Zabezpieczenie jest zwracane po upływie okresu tzw. trwałości, czyli 
3 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu> 
 
[Główny]: mm wyszedł o godz. 12:48 
 
[Główny]: mm wszedł o godz. 12:48 
 
[Milicz] 12:49: Czy owa trwałość to zawsze 3 lata - dla każdego projektu ? 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 12:50: W obecnym kształcie umowy beneficjent nie jest zobowiązany do 
stosowania ustawy PZP w przypadku realizacji w ramach Projektu zakupu jednego asortymentu od 
jednego dostawcy, którego wartość nie przekracza 14.000 EUR 
 
[Pascal] 12:51: Dziękuję 
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[mm] 12:51: A jeśli wartość ta przekracza 14000 EUR? Czy konieczne jest przeprowadzenie procedury 
pełnej, czy uproszczonej (zapytanie o cenę skierowane do trzech dostawców)? 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 12:51: Okres trwałości jest określony w § 8 ust. 3 umowy o dofinansowanie - 
proszę sprawdzić u siebie 
 
[moja firma] 12:52: Witam. mam pytanie nt wynagrodzeń. Jakie koszty kwalifikują się do 
wynagrodzeń? Co znaczy wynagrodzenia brutto z pozapłacowymi kosztami pracy (chodzi o ZUS, 
ubezpieczenie społeczne, chorobowe, emerytalne, rentowe), pozapłacowe koszty pracy? 
 
[Główny]: pawel wyszedł o godz. 12:52 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 12:55: Wszelkie wydatki muszą być ponoszone z zachowaniem zasad 
uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, a Beneficjent jest zobowiązany dołożyć 
wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i 
obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego Umową w związku z jej 
realizacją.> 
 
[Leon] 12:55: Chciałbym zapytać się Pani, jakie instytucje wydają zaświadczenie oceny oddziaływania 
na środowisko? 
 
[mm] 12:58: Tak - rozumiem. To są ogólne wytyczne, które obowiązują zawsze, mi jednak chodziło o 
szczegóły techniczne postępowania, które należy przeprowadzić. 
 
[moja firma] 12:58: do Pana Leona.  
Wydaje mi się, to inne działanie, proszę Pana. skoncentrujmy się na działaniach 8.1 i 8.2. 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 12:59: Odpowiedź dla moja firma: z postanowień Rozporządzenia MRR z 
13.08.2009r. wynika, iż za wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w części dotyczącej 
wynagrodzeń uważa się wynagrodzenia brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy. W odniesieniu 
do kategorii „wynagrodzenia brutto” płatnik wynagrodzeń może uzyskać refundację poniesionych ze 
środków własnych: wydatków na wynagrodzenia netto oraz wydatków na poczet podatku od osób 
fizycznych, przekazanych do Urzędu Skarbowego od ww. wynagrodzeń. 
 
[moja firma] 13:00: dziękuje. Pani Izabelo, a w przypadku, gdy osoba poświęca na prace w projekcie 
tylko 50 % swojego czasu pracy, co w takim przypadku jest podstawą do rozliczenia wynagrodzenia? 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 13:01: W odniesieniu do kategorii "pozapłacowe koszty pracy" płatnik może 
uzyskać refundację wydatków poniesionych ze środków własnych na obowiązkowe ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne.> 
 
[moja firma] 13:02: Czy premia regulaminowa może stanowić wydatek kwalifikowany? 
 
[moja firma] 13:02: i co z premią uznaniową? 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 13:03: Należy pamiętać, iż za wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem 
w ramach Działania 8.1 można uznać m.in. wydatki na wynagrodzenia osób bezpośrednio 
zaangażowanych w realizację Projektu objętego wsparciem. W sytuacji gdy pracownik jest 
oddelegowany trzeba: odpowiednio zmienić umowę o pracę lub innych dokument, na podstawie 
którego został oddelegowany.> 
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[Ekspert - Izabela Fiszer] 13:05: W przypadku premii regulaminowej z racji tego, że stanowi koszt 
pracodawcy określony na podstawie odrębnych zasad, a pracownik w przypadku jej nie otrzymania 
ma prawo do roszczeń, możliwym jest zakwalifikowanie jej do wydatków kwalifikowanych> 
 
[Główny]: czapla wyszedł o godz. 13:06 
 
[Główny]: spółka wszedł o godz. 13:07 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 13:08: Premia uznaniowa (lub nagroda roczna) z uwagi na fakt, iż ma 
charakter gratyfikacji zależnej od swobodnej decyzji pracodawcy, co powoduje, że pracownik nie ma 
podstaw prawnych umożliwiających wystąpienie z roszczeniami w przypadku jej nie otrzymania a 
także ze względu na to, iż premia uznaniowa nie ma odzwierciedlenia (co do ewentualnej wysokości) 
w umowie stanowi koszt niekwalifikowany. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 13:10: Prosimy Eksperta o skomentowanie dwóch pytań oczekujących: 
 
[Główny]: Księgowy  wszedł o godz. 13:10 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 13:10: [Leon] 12:55: Chciałbym zapytać się Pani, jakie instytucje 
wydają zaświadczenie oceny oddziaływania na środowisko? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 13:10: [mm] 12:58: Tak - rozumiem. To są ogólne wytyczne, które 
obowiązują zawsze, mi jednak chodziło o szczegóły techniczne postępowania, które należy 
przeprowadzić. 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 13:10: 0dpowiedź dla moja firma: podstawą uznania wynagrodzenia przede 
wszystkim jest lista płac, a dokument dot. oddelegowania potwierdza zaangażowanie w projekcie> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 13:10: przypomnę, że pytanie od użytkownika [mm] jest kontynuacją 
wcześniej zadanego pytania. 
 
[Idzik] 13:11: Czy w trakcie realizacji projektu można zwiększyć ilość współpracujących 
podmiotów/firm? 
 
[Główny]: jarr wszedł o godz. 13:11 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 13:12: Odpowiedź dla Leon: W działaniach 8.1 i 8.2 nie występują tego typu 
zaświadczenia, więc nie jestem w stanie podać przykładu instytucji wydającej zaświadczenie oceny 
oddziaływania na środowisko> 
 
[Księgowy ] 13:14: kiedy mogę złożyć wniosek o zaliczkę ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 13:15: Pozostało zaledwie 45 minut spotkania. Zachęcam do 
zadawania kolejnych pytań. 
 
[Eliasz] 13:16: Czy beneficjenci, którzy podpisali umowę o dofinansowanie według wzoru z 2008 r. w 
ramach Działania 8.1 PO IG mogą ubiegać się o zaliczki ? 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 13:17: Odpowiedź dla mm 12:58: W Zespole Własności Przemysłowej 
kontroli dokonuje odpowiednia Sekcja. Na etapie rozliczania projektu weryfikowane są umowy, na 
podstawie której są realizowane dostawy bądź usługi, w wyjątkowych sytuacjach trzeba załączyć 
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oferty oraz protokół z wyboru wraz z uzasadnieniem w celu potwierdzenia spełnienia zasad, o 
których pisałam powyżej> 
 
[Główny]: pawel wszedł o godz. 13:18 
 
[Główny]: jarr wyszedł o godz. 13:18 
 
[mm] 13:18: Dziękuję bardzo. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 13:19: Zestawię listę pytań oczekujących: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 13:19: 1-[Idzik] 13:11: Czy w trakcie realizacji projektu można 
zwiększyć ilość współpracujących podmiotów/firm? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 13:20: 2-[Księgowy ] 13:14: kiedy mogę złożyć wniosek o zaliczkę ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 13:20: 3-[Eliasz] 13:16: Czy beneficjenci, którzy podpisali umowę o 
dofinansowanie według wzoru z 2008 r. w ramach Działania 8.1 PO IG mogą ubiegać się o zaliczki ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 13:20: Poczekajmy na odpowiedzi. 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 13:21: Odpowiedź dla Idzik 13:11: rozumiem, że chodzi o działanie 8.2 - 
trzeba osiągnąć wartości założone we wniosku o dofinansowanie. Nie ma przeciwwskazań, aby 
wdrażane rozwiązanie objęło większą niż zakładana liczba partnerów, jednak koszty z tym związane 
będą uznane za niekwalifikowane> 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 13:23: Wniosek o zaliczkę można złożyć w dwóch momentach czasowych - 
przed rozpoczęciem okresu realizacji projektu lub po zakończeniu I etapu - to wynika z zapisów 
umowy (§ 5) 
 
[moja firma] 13:24: Umowa 8.1 nie przewiduje płatności gotówkowych, jedynie przelewy bankowe. 
Czy płatności zrealizowane za pośrednictwem karty płatniczej będą honorowane? 
 
[Idzik] 13:24: Dziękuje za odpowiedź, po prostu obawiamy się że będzie nam potrzebny jeszcze jeden 
partner, którego nie uwzględniliśmy podczas składania wniosku. 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 13:25: Odpowiedź dla Eliasz: Również Beneficjenci, którzy podpisali umowy z 
naboru w 2008 roku w działaniu 8.1 mogą wystąpić z wnioskiem o zaliczkę - zostaje podpisany 
stosowny aneks 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 13:25: Obecnie mamy tylko jedno pytanie oczekujące od użytkownika 
[moja firma] 13:24: Umowa 8.1 nie przewiduje płatności gotówkowych, jedynie przelewy bankowe. 
Czy płatności zrealizowane za pośrednictwem karty płatniczej będą honorowane? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 13:26: Zachęcam do dalszej dyskusji. 
 
[123] 13:28: Czy koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia lub obsługą zabezpieczenia 
realizacji umowy są kosztami kwalifikowanymi ? 
 
[spółka] 13:28: Czy jak mam podpisaną umowę z I naboru z 2009 r., to składki na FP i FGŚP są 
kwalifikowane? 
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[Ekspert - Izabela Fiszer] 13:29: Warunek uznania zapłaty dokonanej kartą płatniczą to karta płatnicza 
musi być przypisana do rachunku bankowego Beneficjenta, wyjątek to płatności dokonane kartą 
płatniczą osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - tutaj może być karta tej osoby 
fizycznej, gdyż rachunek tej osoby jest traktowany jak rachunek Beneficjenta 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 13:32: Na mocy rozporządzenia MRR z dnia 29 stycznia 2009r. zmieniającego 
rozporządzenie MRR z 13.08.2009r. w działaniu 8.1 koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia 
lub obsługą zabezpieczenia realizacji umowy są kwalifikowane 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 13:33: Odpowiedź dla spółka: FP i FGŚP dla umów z 8.1 z rundy I w 2009 są 
kwalifikowane 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 13:34: Nie mamy pytań oczekujących. Zapraszam do ich zadawania. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 13:34: Pozostało tylko 25 minut spotkania. 
 
[Milicz] 13:35: Na jaką zaliczkę mogę liczyć w działaniu 8.1 PO IG – procentowo ? 
 
[spółka] 13:36: Czy w przypadku, gdy w projekcie uwzględniliśmy wynagrodzenie prezesa spółki, to 
do rozliczenia projektu potrzebne są jakieś dodatkowe dokumenty, oprócz oczywiście umowy o 
pracę? 
 
[Główny]: Księgowy  wyszedł o godz. 13:37 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 13:38: Na poczet realizacji Projektu przed rozpoczęciem jego realizacji 
można uzyskać zaliczkę w wysokości maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych całego projektu, a 
po I etapie 30% kosztów kwalifikowanych z pozostałych etapów. 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 13:41: Jeśli do projektu został zaangażowany prezes potrzebna jest uchwała 
zgromadzenia wspólników (lista obecności na zgromadzeniu) na podstawie której zostanie 
wyznaczony pełnomocnik do zawarcia umowy z prezesem. 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 13:42: SPROSTOWANIE Wracając do pytanie o zaliczkę w ujęciu 
procentowym, to 30% liczymy w stosunku do kwoty dofinansowania, a nie kosztów kwalifikowanych - 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 13:42: Obecnie nie mamy pytań oczekujących. Można zadawać kolejne 
pytania. 
 
[spółka] 13:45: Czy w przypadku, gdy kupujemy jakieś drobne materiały biurowe i eksploatacyjne, to 
też potrzebny jest protokół odbioru towaru (co jest często trudne do zdobycia, zwłaszcza w sklepie 
typu Media Markt), czy wystarczy tylko jakaś adnotacja na fakturze, że odebraliśmy towar, albo że 
towar wydano? 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 13:47: Wystarczająca jest adnotacja na fakturze np. towar wydano bądź 
towar odebrałem i podpis Beneficjenta 
 
[spółka] 13:47: dziękuję 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 13:50: Pozostało zaledwie 10 minut. Proszę korzystać z możliwości 
skonsultowania z Panią Izabelą Fiszer Państwa wątpliwości/problemów. 
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[spółka] 13:52: Czy w sytuacji, gdy wykupiliśmy usługę hostingu na rok, a projekt kończy nam się za 8 
miesięcy, możemy uznać sobie całą kwotę z faktury? 
 
[pawel] 13:54: Czy w przypadku zakupu materiałów biurowych np. w Makro Cash and Carry za 
gotówkę, wydatek ten zostanie uznany za kwalifikowany ? 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 13:54: W przypadku umów na hosting rozliczamy opłaty proporcjonalnie do 
okresu trwania projektu, czyli w tym przypadku uznajemy 2/3 wartości netto z faktury (8/12) 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 13:56: Co do zasady płatności należy regulować przez rachunek bankowy 
(kartą płatniczą). Zakup materiałów biurowych za gotówkę będzie uznany za koszt niekwalifikowany 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 13:57: Mamy czas na jedno pytanie. 
 
[pawel] 13:57: Niestety w Makro nie ma możliwości realizacji płatności kartą... 
 
[Zbychu] 13:58: Dziękuje za przydatne informacje. 
 
[moja firma] 13:59: Pani Izabelo, dziękuję za udzielone odpowiedzi. 
 
[Główny]: Leon wyszedł o godz. 14:00 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 14:00: Skoro nie ma dalszego zainteresowania rozmową to nie 
pozostaje mi nic innego jak podziękować za udział w dzisiejszej rozmowie. Podziękowania kieruje 
zarówno do Pani Ekspert, jak i do Państwa -  uczestników czatu. 
 
[Główny]: Idzik wyszedł o godz. 14:00 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 14:00: Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania do Eksperta, to prosimy 
je kierować na adres mailowy: eic@darr.pl. Pytanie przyjmujemy tylko w dniu dzisiejszym do godziny 
16:00. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 14:00: 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 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 14:00: Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów w 
przyszłym tygodniu. Szczególnie zapraszam tam osoby, które przyłączyły się do nas w trakcie trwania 
rozmowy i nie miały możliwości zapoznać się z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Główny]: spółka wyszedł o godz. 14:00 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 14:00: Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland organizujemy specjalistycznych 36 czatów. Do dnia 11 
grudnia br. zorganizowaliśmy takich czatów DWADZIEŚCIA CZTERY. 
 
[Ekspert - Izabela Fiszer] 14:01: Mam nadzieję, że choć w części pomogłam Państwu w rozwiązywaniu 
problemów 
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[Moderator – Barbara Buryta] 14:01: Informacje o zorganizowanych 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] 14:01: Dodatkowo, poza tym cyklem, organizowaliśmy czat podczas 
seminarium na temat: Zagrożenia biznesowe i prawne związane z wdrożeniem i eksploatacją 
systemów IT - prawa autorskie w kontekście umów wdrożeniowych. Czat odbył się w dniu 8 grudnia 
2009 roku. Zapis z tego czatu też będzie dostępny na naszej stronie w ramach ARCHIWUM CZATÓW. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 14:01: Kolejny czat zostanie zorganizowany w  przyszłym roku. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 14:01: Szczegółowe informacja zostaną zamieszczone z odpowiednim 
wyprzedzeniem na stronie www.darr.pl oraz Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 14:02: Jeżeli ktoś z Państwa chce otrzymywać powiadomienia o 
czatach na indywidualną skrzynkę poczty elektronicznej, to prosimy o przesłanie komunikatu na 
adres: eic@darr.pl 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 14:02: Prosimy Państwa również o sugestie w zakresie tematyki czatów 
/ ekspertów, które powinnyśmy dla Państwa przygotować. Sugestie prosimy kierować na adres 
mailowy: eic@darr.pl 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 14:02: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 14:02: 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] 14:02: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 


