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e-uslugi – dotacje z PO IG 

29 maja 2009 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAKRES CZATU 

 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:52 am: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym 
przez Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu 
dzisiejszym zapraszamy do dyskusji na temat E-USŁUGI – DOTACJE Z PROGRAMU OPERACYJNEGO 
INNOWACYJNA GOSPODARKA. Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pan JACEK BUKOWICKI. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:52 am: Pan JACEK BUKOWICKI. jest Kierownikiem Sekcji 
Kontraktowania Projektów Społeczeństwa Informacyjnego w Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. Specjalizacja – Program Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 
„Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” oraz Działanie 8.2 
„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:52 am: Posiada ponad sześcioletnie doświadczenie zawodowe 
związane z funduszami UE, w tym w zakresie tworzenia zasad, procedur i dokumentacji aplikacyjnej 
w ramach programów wspierających rozwój przedsiębiorczości w Polsce, w roli eksperta (asesora) 
oceniającego wnioski o dofinansowanie w ramach Komisji Konkursowych i Grup Roboczych ds. oceny 
projektów. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:53 am: Posiada również doświadczenie jako wykładowca i prelegent 
w dziedzinie pozyskiwania funduszy unijnych przez przedsiębiorstwa. 
 



 

strona 2 z 22 

[Moderator – Barbara Buryta] 9:53 am: Jest doświadczonym trenerem sztuki pisania dobrych 
projektów, twórcą i redaktorem serwisu e-startup.pl o charakterze pro publico bono. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:53 am: Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w e-biznesie , 
m.in. w spółce handlowej wdrażającej pionierskie w Polsce internetowe systemy świadczenia e-usług 
w branży hotelarsko-turystycznej, wspólnie z  wiodącymi polskimi portalami informacyjnymi oraz 
zagranicznymi systemami sprzedaży on-line, a także jako niezależny doradca i ekspert zewnętrzny ds. 
e-commerce. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:53 am: Informacje na temat doświadczenia Pana JACKA 
BUKOWICKIEGO znajdą Państwo na naszej stronie (www.darr.pl) w zakładce: Enterprise Europe 
Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 9:53 am: Witam Państwa 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:53 am: Zacznijmy spotkanie od wyjaśnianie podstaw: Czym jest e-
usługa ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:53 am: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź użyje 
znak ">" 
 
[Główny]: LPK wszedł o godz. 9:53 am 
 
[Główny]: AM wszedł o godz. 9:53 am 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 9:54 am: e-usługa, zwana też usługą elektroniczną lub usługą cyfrową, to 
usługa, która jest świadczona: drogą elektroniczną (czyli jest niematerialna), w sposób 
zautomatyzowany (w czasie rzeczywistym, bez udziału człowieka w procesie świadczenia), na 
odległość (zdalnie) oraz na indywidualne żądanie klienta (usługobiorcy). 
 
[Główny]: mh wszedł o godz. 9:54 am 
 
[Główny]: karolus wszedł o godz. 9:54 am 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 9:55 am: Aby dobrze zrozumieć sedno usługi cyfrowej, należy najpierw 
dokładnie wyjaśnić pojęcie produktu cyfrowego 
 
[Główny]: olinusz wszedł o godz. 9:55 am 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 9:55 am: produkt cyfrowy - to każda informacja zapisana w postaci 
cyfrowej, będącą przedmiotem działalności gospodarczej lub publicznej 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 9:56 am: Cztery główne typy produktów cyfrowych to: dokument 
elektroniczny, pieniądz elektroniczny, oprogramowanie i utwory autorskie (np. tekst, utwór 
muzyczny, zdjęcie czy film cyfrowy). 
 
[Główny]: k wszedł o godz. 9:56 am 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 9:57 am: Sednem e-usługi jest świadczenie zdalnego dostępu do 
produktów cyfrowych (alternatywnie do ich sprzedaży). 
 
[Główny]: użytkownik1 wszedł o godz. 9:58 am 
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[Ekspert: Jacek Bukowicki] 9:58 am: E-usługę wykonuje w rzeczywistości oprogramowanie, zastępując 
w tym człowieka, mieszcząc w sobie często wiedzę wielu ekspertów z danej dziedziny (np. 
automatyczne serwisy e-learnigowe) 
 
[Główny]: tomasz11 wszedł o godz. 10:00 am 
 
[Główny]: Robert wszedł o godz. 10:00 am 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:00 am: Wszędzie tam, gdzie usługi o charakterze intelektualnym mają 
mniej lub bardziej charakter powtarzalny, rutynowy - istnieje algorytm, który będzie w stanie zastąpić 
człowieka i wykonać to szybciej, sprawniej, dokładniej oraz obsłużyć na raz wielu klientów, o każdej 
porze dnia i nocy> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Bardzo dziękuję za odpowiedź. Zapraszam Państwa do 
zadawania pytań. 
 
[Norbert] 10:00 am: Witam. Rozumiem, że NIE będą dofinansowane projekty, których celem jest 
obrót handlowy produktami. Czy oferowanie kuponów zniżkowych na nowatorskich zasadach we 
współpracy ze sprzedawcami (ale automatycznie, przez Internet) może być sfinansowane w ramach 
8.1 (ostatecznym celem jest przecież sprzedaż produktu)? Czy to priorytet 13 (usługi dla osób) czy 14 
(dla MSP)? 
 
[500] 10:00 am: Na kiedy zaplanowano kolejny konkurs w ramach działania 8.1 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:01 am: kolejny konkurs działania 8.1 jest zaplanowany na sierpień tego 
roku - ogłoszenie konkursu w połowie sierpnia, nabór wniosków od 31 sierpnia 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:02 am: Proszę o odpowiedź na pytanie użytkownika [Norbert] 10:00 
am: Witam. Rozumiem, że NIE będą dofinansowane projekty, których celem jest obrót handlowy 
produktami. Czy oferowanie kuponów zniżkowych na nowatorskich zasadach we współpracy ze 
sprzedawcami (ale automatycznie, przez Internet) może być sfinansowane w ramach 8.1 
(ostatecznym celem jest przecież sprzedaż produktu)? Czy to priorytet 13 (usługi dla osób) czy 14 (dla 
MSP)? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:02 am: Nabór będzie trwał do do wyczerpania alokacji + 3 dnia, czyli 
analogicznie jak ostatnio> 
 
[Robert] 10:03 am: czy serial internetowy może być e - usługą 
 
[olinusz] 10:03 am: czy serwisy aukcyjne gdzie bez udziału osób dochodzi do zawarcia kontraktu czy 
to na produkt czy na usługę są e-usługą? Czy system automatycznej rezerwacji usług np. biletów na 
imprezy to e-usługa? 
 
[Główny]: Przemek wszedł o godz. 10:03 am 
 
[Główny]: Przemek wyszedł o godz. 10:03 am 
 
[Główny]: Przemek wszedł o godz. 10:03 am 
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[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:04 am: tak - nadal nie będą finansowane projekty, których celem jest 
obrót handlowy produktami. Ale gdy wnioskodawca sam nie jest sprzedawcą, ale pośrednikiem 
(analogicznie jak serwis aukcyjny) wówczas może być to możliwe> 
 
[mh] 10:04 am: Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca aby wziąć udział w programie ? 
 
[Norbert] 10:04 am: Dziękuję za odpowiedź. Czy przypadku oferowanie kuponów zniżkowych na 
nowatorskich zasadach mamy jedną (dla firm) czy dwie (dla firm i osób korzystających z kuponów) e-
usługi? (chodzi o wskaźniki produktu pkt.17 wniosku)? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:05 am: Proszę również o odpowiedź na pytanie które dotarło do 
nas bezpośrednio: [k] 10:04 am: czy usługa musi być generowana automatycznie przez 
oprogramowanie, czy moze to być system pośredniczący między usługodawcami a potencjalnymi 
klientami? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:05 am: usługi nadawcze radiowe i telewizyjne są wykluczone literalnie 
w roporządzeniu - to odpowiedź a propos serialu internetowego 
 
[Główny]: test wszedł o godz. 10:05 am 
 
[Zealot81] 10:06 am: Ale można to też rozumieć jako dostęp do produktów cyfrowych w postaci 
wideo, prawda? 
 
[Zealot81] 10:06 am: Usługa TV to nadawanie ciągłe, a nie na żądanie. 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:07 am: Usługa musi być generowana automatycznie - czyli samo 
pośrednictwo, gdzie wykonanie usługi ma zwłokę po stronie usługodawcy (wykonującego ją w sposób 
"ręczny") się nie kwalifikuje 
 
[Robert] 10:07 am: odnośnie serialu - to ma to być e-rozrywka, nadawana na żądanie 
 
[Zealot81] 10:07 am: No właśnie, ja bym powiedział, że jak najbardziej spełnia definicję, którą podał 
Pan Jacek - dostęp do produktów cyfrowych. 
 
[Zealot81] 10:08 am: Poza tym można to wzbogacić o elementy interaktywne, głosowanie, czat itp. 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:08 am: Dostęp do produktów cyfrowych w formie video - OK, podobnie 
jak zdalna wypożyczalnia filmów typu Video-on-demand 
 
[Zealot81] 10:09 am: No to mamy jasną sytuację i możesz robić serial :) 
 
[Główny]: tomasz11 wyszedł o godz. 10:09 am 
 
[Główny]: ibuki wszedł o godz. 10:09 am 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:09 am: Jeśli ów dostęp do kolejnych odcinków serialu internetowego 
będzie realizowany analogicznie i na indywidualne żądanie, jak w e-usłudze VoD, to jest OK 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:10 am: Pozostały nam następujące pytania: 
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[Moderator – Barbara Buryta] 10:10 am: 1-[olinusz] 10:03 am: czy serwisy aukcyjne gdzie bez udziału 
osób dochodzi do zawarcia kontraktu czy to na produkt czy na usługę są e-usługą? Czy system 
automatycznej rezerwacji usług np. biletów na imprezy to e-usługa? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:10 am: 2-[mh] 10:04 am: Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca 
aby wziąć udział w programie ? 
 
[Przemek] 10:10 am: Wspomniał Pan o opóźnieniu w  świadczeniu e-usługi a co jeśli opóźnienie 
wynika z obiczeniochłonności, sposobu zbierania informacji ale sama usługa jest automatyczna? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:10 am: Ok, zatem po kolei: 
 
[k] 10:12 am: Czy e-usługa musi być skierowana do firm, czy może być do osób indywidualnych? 
 
[karolus] 10:12 am: Jak w obliczu e-usług jest rozumiana interaktywność np coś jak skype 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:12 am: serwis aukcyjny bez udziału człowieka po stronie platformy 
aukcyjnej w każdej licytacji / transakcji - jest OK (taka w pełni zautomatyzowana platforma jest e-
usługą, oczywiście moderatorzy są potrzebni do ogólnego nadzoru, ale licytacje są w pełni 
samoobsługowe) 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:13 am: Proszę pamiętać, że zakończona wypowiedź Eksperta jest 
sygnalizowana przez > 
 
[Główny]: test wyszedł o godz. 10:13 am 
 
[karolus] 10:13 am: i czy mieści się to w programie 8.1 
 
[Zealot81] 10:14 am: Pozwolę sobie wkleić linka w odpowiedzi na pytanie o warunki, jakie musi 
spełnić przedsiębiorca. http://www.parp.gov.pl/index/more/8311 - tu są szczegółowe informacje 
dot. podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie. Główny wymóg to prowadzenie firmy nie 
dłużej niż rok. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:15 am: Obecnie mamy cztery pytania oczekujące oraz jedno, na 
które Ekspert właśnie odpowiada (dla użytkownika [olinusz]) 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:15 am: Automatyczna rezerwacja usług (turystycznych, rozrywkowych) 
w serwisie pośredniczącym może być e-usługą. Co do opóźnienia, o którym wspomniałem, może 
wynikać z obliczeniochłonności w systemie, nie może wynikać z tego, że człowiek po stroni 
usługodawcy/pośrednika musi coś zaakceptować, autoryzować, sprawdzić... 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:15 am: 1-[mh] 10:04 am: Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca 
aby wziąć udział w programie ? (oczywiście jeżeli Ekspert chce dodać coś to informacji przekazanej 
przez użytkownika [Zealot81] 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:16 am: 2-[Przemek] 10:10 am: Wspomniał Pan o opóźnieniu w  
świadczeniu e-usługi a co jeśli opóźnienie wynika z obiczeniochłonności, sposobu zbierania informacji 
ale sama usługa jest automatyczna? 
 
[karolus] 10:16 am: nie wiem czy doszło: pytałem się czy systemy interaktywne typu skype jak są 
widziane w e-usługach i czy mieści się to w ramach 8.1 
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[Moderator – Barbara Buryta] 10:16 am: 3-[k] 10:12 am: Czy e-usługa musi być skierowana do firm, 
czy może być do osób indywidualnych? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:16 am: 4-[karolus] 10:12 am: Jak w obliczu e-usług jest rozumiana 
interaktywność np coś jak skype 
 
[karolus] 10:13 am: i czy mieści się to w programie 8.1 
 
[karolus] 10:16 am: nie wiem czy doszło: pytałem się czy systemy interaktywne typu skype jak są 
widziane w e-usługach i czy mieści się to w ramach 8. 
 
[Zealot81] 10:17 am: Jeśli Skype rozumiemy jako usługę telekomunikacyjną (VoIP) to jest wykluczony 
z 8.1. 
 
[Główny]: test wszedł o godz. 10:17 am 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:17 am: Czyli w przypadku rezerwacji usług turystycznych - rezerwacja i 
transakcja musi być w pełni zautomatyzowana, oparta na dynamicznej bazie dostępnych usług, 
aktualizowanej w czasie rzeczywistym (przez system) a nie przez człowieka 
 
[karolus] 10:17 am: nie jako część systemu e-learning 
 
[Przemek] 10:18 am: Czy przejdzie projekt który ma kilka e-usługę w pełni automatycznych (zgodnych 
z wytycznymi), zaś autorzy informują, że możliwe będzie rozszerzenie pomysłu o usługi PREMIUM 
częściowo ręczne np. konsultacja z dietetykiem za pośrednictwem specjalnego formularza? Ta 
usuługa nie będzie wpisywana w rezultat a jej koszty produkcji będą niekwalifikowane? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:19 am: Tak - skype to usługa telekomunikacyjna, wykluczona - to za 
mało na e-usługę, to tylko droga komunikacji (medium). Proponuję pokazać całą listę usług 
wykluczonych: 
 
[Główny]: Robert wyszedł o godz. 10:26 am 
 
[Główny]: Przemek wyszedł o godz. 10:26 am 
 
[Główny]: ibuki wyszedł o godz. 10:26 am 
 
[Główny]: test wyszedł o godz. 10:26 am 
 
[Główny]: użytkownik1 wyszedł o godz. 10:26 am 
 
[Główny]: Ekspert: Jacek Bukowicki wyszedł o godz. 10:26 am 
 
[Główny]: AM wyszedł o godz. 10:26 am 
 
[Główny]: wyszedł o godz. 10:26 am 
 
[Główny]: wyszedł o godz. 10:26 am 
 
[Główny]: wyszedł o godz. 10:26 am 
 
[Główny]: wyszedł o godz. 10:26 am 
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[Główny]: wyszedł o godz. 10:26 am 
 
[Główny]: karolus wyszedł o godz. 10:26 am 
 
[Główny]: joanna wyszedł o godz. 10:26 am 
 
[Główny]: Zealot81 wyszedł o godz. 10:26 am 
 
[Główny]: Moderator – Barbara Buryta wyszedł o godz. 10:26 am 
 
[Główny]: Norbert wyszedł o godz. 10:26 am 
 
[Główny]: Marco wyszedł o godz. 10:26 am 
 
[Główny]: LPK wyszedł o godz. 10:26 am 
 
[Główny]: mh wyszedł o godz. 10:26 am 
 
[Główny]: olinusz wyszedł o godz. 10:26 am 
 
[Główny]: k wyszedł o godz. 10:26 am 
 
[Przemek79] 10:27 am: coś system nie daje rady ;) 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:27 am: Do e-usług nie zalicza się: 
 
[Główny]: Marco wszedł o godz. 10:27 am 
 
[Główny]: Moderator – Barbara Buryta wszedł o godz. 10:27 am 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:28 am: a) usług nadawczych radiowych i telewizyjnych, 
b) usług telekomunikacyjnych, 
c) dostawy następujących towarów i świadczenie następujących usług:  
− towary, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywa się elektronicznie, 
− płyty CD-ROM, dyskietki i podobne nośniki fizyczne, 
− materiały drukowane, takie jak książki, biuletyny, gazety i czasopisma, 
− płyty CD, kasety magnetofonowe, 
− kasety wideo, płyty DVD, 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:28 am: −  usługi świadczone przez prawników albo doradców 
finansowych, którzy udzielają swoim klientom porad za pomocą poczty elektronicznej, 
− usługi edukacyjne, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za 
pomocą  Internetu lub sieci elektronicznej (czyli poprzez  zdalne połączenie), 
− usługi fizyczne off-line naprawy sprzętu komputerowego, 
− hurtownie danych off-line, 
− usługi reklamowe, w szczególności w gazetach,  na plakatach i w telewizji, 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:28 am: Witam ponownie niestety przed chwilą mnie wylogowało z 
czatu. Przepraszam 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:28 am: − centra wsparcia telefonicznego, 
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− usługi edukacyjne świadczone korespondencyjnie, zwłaszcza za pośrednictwem poczty, 
− konwencjonalne usługi aukcyjne, przy których  niezbędny jest udział człowieka, niezależnie 
od sposobu składania ofert, 
− usługi telefoniczne z elementem wideo,  
− dostęp do Internetu i stron World Wide Web, 
− usługi telefoniczne świadczone przez Internet. 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:29 am: Powyższe nie należą do e-usług i nie mogą zostać 
dofinansowane w działaniu 8.1 POIG 
 
[Główny]: bonny wszedł o godz. 10:29 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:29 am: Według mnie aktualna lista pytań to: 
 
[karolus] 10:29 am: nawet gdy są częścią większej całości ? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:30 am: Ponadto, wykluczone z dofinansowanie jest: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:30 am: 1-[Przemek] 10:10 am: Wspomniał Pan o opóźnieniu w  
świadczeniu e-usługi a co jeśli opóźnienie wynika z obiczeniochłonności, sposobu zbierania informacji 
ale sama usługa jest automatyczna? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:30 am: 2-[k] 10:12 am: Czy e-usługa musi być skierowana do firm, 
czy może być do osób indywidualnych? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:30 am: - obrót handlowy produktami (e-handel produktami, także 
cyfrowymi !!!), 
- świadczenie usług poczty elektronicznej,   
- świadczenie usług związanych z hostingiem (konta WWW);  
- świadczenie usług związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:30 am: 3-[Przemek] 10:18 am: Czy przejdzie projekt który ma kilka 
e-usługę w pełni automatycznych (zgodnych z wytycznymi), zaś autorzy informują, że możliwe będzie 
rozszerzenie pomysłu o usługi PREMIUM częściowo ręczne np. konsultacja z dietetykiem za 
pośrednictwem specjalnego formularza? Ta usługa nie będzie wpisywana w rezultat a jej koszty 
produkcji będą niekwalifikowane? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:31 am: Proszę bardzo po jednym pytaniu i kolejne, gdy odpowiem na 
poprzednie. dziękuję 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:31 am: Mogłam utracić jakąś informację podczas wylogowania 
dlatego proszę o sygnał czy kogoś nie pominęłam lub nie powtórzyłam pytania, na które udzielono 
odpowiedź 
 
[Zealot81] 10:32 am: Spróbuję pomóc Przemkowi - przedmiotem wniosku\projektu może być tylko e-
usługa\e-usługi. Możesz świadczyć usługę "ręczną" w swoim serwisie, ale właśnie jej koszty nie będą 
kwalifikowane i WAŻNE - przychody z niej nie mogą utrzymywać projektu. 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:32 am: E-usługa może być kierowana zarówno do osób indywidualnych, 
jak do firm. Co do opóźnienia - już odpowiedziałem (jeśli z winy systemu - OK, jeśli opóźnia udział 
człowieka - wówczas nie)> 
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[Główny]: mh wszedł o godz. 10:32 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:32 am: Proszę również o chwilowe nie zadawanie pytań - aż Ekspert 
odpowie na te z listy 
 
[joanna] 10:32 am: Pominęła Pani pytanie: Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca aby wziąć udział 
w programie ? 
 
[Główny]: LPK wszedł o godz. 10:32 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:34 am: ok - w takim razie jest to pytanie nr 4 
 
[Główny]: olo wyszedł o godz. 10:35 am 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:35 am: Zealot81 ma rację co do dodatkowych "ręcznych" / ludzkich 
usług. Co do warunków, jakie ma spełnić przedsiębiorca: w dniu składania wniosku o dofinansowanie 
nie może działać na rynku (prowadzić działalności) dłużej niż 12 miesięcy licząc od daty rejestracji w 
dokumencie rejestrowym. Wszelkie zawieszenia działalności nie wydłużają tego okresu. Ponadto, 
przedsiębiorca musi należeć do grupy mikro lub najwyżej małych przedsiębiorstw (czyli zatrudniać do 
50 osób - licząc średniorocznie)> 
 
[joanna] 10:36 am: Dziękuję 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:37 am: Czy coś jeszcze pominąłem? 
 
[Główny]: test wyszedł o godz. 10:37 am 
 
[Główny]: adam wszedł o godz. 10:38 am 
 
[Zealot81] 10:38 am: Jeśli nie ma pytań, to ja zapytam o kilka spraw. 
 
[Norbert] 10:38 am: Czy produktem cyfrowym (dokumentem) może być - uzyskiwany automatycznie 
na żądanie użytkownika - np. zniżkowy kupon do realnego sklepu, o konkretnej wartości? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:38 am: Być może mnie umknęły Pana odpowiedzi podczas 
wylogowania, bo nie widzę odpowiedzi na następujące pytania: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:38 am: 1- [k] 10:12 am: Czy e-usługa musi być skierowana do firm, 
czy może być do osób indywidualnych? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:38 am: 2-[Przemek] 10:18 am: Czy przejdzie projekt który ma kilka 
e-usługę w pełni automatycznych (zgodnych z wytycznymi), zaś autorzy informują, że możliwe będzie 
rozszerzenie pomysłu o usługi PREMIUM częściowo ręczne np. konsultacja z dietetykiem za 
pośrednictwem specjalnego formularza? Ta usługa nie będzie wpisywana w rezultat a jej koszty 
produkcji będą niekwalifikowane? 
 
[Główny]: zainteresowany wszedł o godz. 10:38 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:39 am: Kolejne nowe pytanie to: 3-[Norbert] 10:38 am: Czy 
produktem cyfrowym (dokumentem) może być - uzyskiwany automatycznie na żądanie użytkownika - 
np. zniżkowy kupon do realnego sklepu, o konkretnej wartości? 
 



 

strona 10 z 22 

[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:39 am: Może być zarówno do firm, jak i osób indywidualnych. 
 
[Główny]: AM wszedł o godz. 10:39 am 
 
[Główny]: mh wyszedł o godz. 10:39 am 
 
[Przemek79] 10:40 am: Czy akceptowalny będzie projekt, w którym główna część interakcji będzie 
odbywać się przez publiczne sieci teleinformatyczne zaś część interakcji (dodatkowa) związana z 
późniejszym świadczeniem w pełni automatycznej usługi będzie np. za pośrednictwem poczty 
polskiej. Przykładowo gdybym zaoferował serwis rozpoznający notatki - które wpierw trzeba wysłać 
pocztą, ale potem są już dostępne dla Wszystkich automatycznie, na żądanie...? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:41 am: Wspomniany kupon zniżkowy w formie elektronicznej może być 
produktem cyfrowym. Co do notatek - całość interakcji powinna być realizowana przez sieć> 
 
[Norbert] 10:42 am: Czy fakt posiadania już kilku podpisanych listów intencyjnych w sprawie 
współpracy z przyszłymi kontrahentami ma znaczenie przy ocenie wniosku? 
 
[adam] 10:42 am: Czy trzeba mieć jakiś kapitał na a) starcie projektu lub na b) zabezpieczenie 
projektu (promesa, kredyt odnawialny, itp)? 
 
[joanna] 10:43 am: Gdzie znaleźć całość dokumentów aplikacyjnych oraz ewentualne podręczniki - 
czy może Pan coś polecić? 
 
[Zealot81] 10:45 am: Joanna: http://www.parp.gov.pl/index/index/745 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:45 am: Klient musi być w stanie sam się obsłużyć przez system bez 
konieczności korzystania z tradycyjnych metod czy form przesyłania danych. Posiadanie listów 
intencyjnych może bardziej uwiarygodnić projekt, ale nie jest to wymóg bezwzględny. Dobrze jest 
zapewnić sobie pewien kapitał na start czy jako rezerwa na ewentualne zapewnienie ciągłości 
projektu. Można też zwlekać z rozpoczęciem projektu na podpisanie umowy i następnie starać się o 
zaliczkę. 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:45 am: Całość dokumentów aplikacyjnych można znaleźć na stronie 
PARPu - dziękuje za link :) 
 
[Zealot81] 10:46 am: Moje pytanie: Czy budżet na promocję może być przeznaczony na usług agencji 
reklamowej typu "full service", która zaplanuje i zrealizuje kampanię reklamową? Czy w tej sytuacji 
nie będzie problemu, że strategia promocji nie jest dokładnie opisana, bo będzie stworzona przez 
agencję reklamową na podstawie badań rynku itp.? 
 
[Główny]: adam wyszedł o godz. 10:46 am 
 
[Norbert] 10:46 am: Ile środków, w ramach kosztów kwalifikowalnych, można przeznaczyć na 
promocję projektu? 
 
[Główny]: adam wszedł o godz. 10:47 am 
 
[Zealot81] 10:47 am: Norbert: tak, żeby było sensownie, nie ma limitu :) 
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[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:47 am: Jest to możliwe i naturalne. W takiej sytuacji należy to 
dokładnie wskazać we wniosku, a opisać jedynie najważniejsze założenia strategii promocji z punktu 
widzenia grup docelowych 
 
[Przemek79] 10:47 am: Czy 70% nie będzie "razić"? 
 
[Zealot81] 10:47 am: Dziękuję :) 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:49 am: Wszystko jest kwestią uzasadnienia + zdrowego rozsądku - nie 
ma sztywnych limitów + trzeba przekonać, że to się zwróci 
 
[Zealot81] 10:49 am: Moim zdaniem trzeba uważać, żeby nie przesadzić z kosztami reklamy. Musi to 
być "efektywne", czyli reklamujemy aż będzie się "samo kręcić" - tak bym to widział. Reklama nie 
może być sposobem na zarabianie. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:49 am: Przypominam pytanie od użytkownika [adam] 10:42 am: Czy 
trzeba mieć jakiś kapitał na a) starcie projektu lub na b) zabezpieczenie projektu (promesa, kredyt 
odnawialny, itp)? 
 
[Norbert] 10:50 am: Spytałem, bo słyszałem o limicie 10% na promocję, co wydaje mi się przesadnym 
ograniczeniem... 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:50 am: 70% może razić (zależy jeszcze od kwot bezwzględnych) i relacji 
do nakładów na samą inwestycję - żeby nie wyglądało to jak sama promocja juz istniejącego, 
wcześniej stworzonego serwisu> 
 
[Zealot81] 10:50 am: Norbert, ja też słyszałem, ale to jakiś mit :)) 
 
[Zealot81] 10:50 am: Jedyny limit to 10% szkolenia i 20% koszty ogólne. 
 
[Norbert] 10:51 am: Ceny zmieniają się. Czy i jakie różnice są dopuszczalne między planem 
finansowym, a rzeczywistymi wydatkami? 
 
[Zealot81] 10:51 am: Do 10% przesunięć między kategoriami bez aneksu. 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:51 am: W działaniu 8.1 są tylko takie limity: 10% - szkolenia, 20% - 
koszty ogólne 
 
[Zealot81] 10:52 am: Czy są planowane jakieś zmiany w naborze sierpniowym? Czy zmieni się 
instrukcja, generator? Czy będzie można wpisywać wniosek do istniejącego generatora? 
 
[Przemek79] 10:52 am: Wracjając jeszcze do notatek - czy gdyby użytkownik je skanował lub robił 
foto i przesyłał jako pliki graficzne - czy wtedy była by to już e-usługa? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:52 am: Co do zabezpieczenia projektu - dla siebie można się starać o 
kredyt pomostowy czy odnawialny, dla instytucji udzielającej dotacji zabezpieczeniem jest weksel 
 
[joanna] 10:53 am: Jaką maksymalną wielkość dofinansowania można uzyskać? 
 
[Zealot81] 10:53 am: Przemek - jeśli system by automatycznie te pliki rozpoznawał, to jak najbardziej. 
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[Norbert] 10:53 am: Gdzie można znaleźć wskazówki dotyczące przyporządkowania kosztów do 
określonych kategorii. Np. księgowość to koszt ogólny czy usługa doradcza? 
 
[Zealot81] 10:53 am: Joanna: 850 tysięcy lub 200,000 euro, zależy co mniejsze. 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:54 am: Trudno mówić teraz o zmianach na nabór sierpniowy - nie ma 
planowanych większych zmian "systemowych", co najwyżej udoskonalenie instrukcji, uproszczenie 
wniosku (w sumie i tak bardzo prostego) 
 
[Przemek79] 10:54 am: Czy na rynku są jakieś instytucje do których warto się zwrócić w sprawie 
kredytu pomostowego? 
 
[Przemek79] 10:54 am: [Zealot81] - dzięki :) 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:55 am: Porządkując listę pytań: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:55 am: 1-[Norbert] 10:51 am: Ceny zmieniają się. Czy i jakie różnice 
są dopuszczalne między planem finansowym, a rzeczywistymi wydatkami? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:55 am: 2-[Norbert] 10:53 am: Gdzie można znaleźć wskazówki 
dotyczące przyporządkowania kosztów do określonych kategorii. Np. księgowość to koszt ogólny czy 
usługa doradcza? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:55 am: banki. Co do wskazówek - są one zwykle na stronie PARPu w 
bazie pytań i odpowiedzi. Dodatkowo można zadawać pytania drogą elektroniczną, przez infolinię 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:55 am: 3-[Przemek79] 10:54 am: Czy na rynku są jakieś instytucje 
do których warto się zwrócić w sprawie kredytu pomostowego? 
 
[Zealot81] 10:55 am: Przemek: fundusze poręczeń kredytowych, ale szczerze mówiąc wątpię, żebyś 
dostał cokolwiek, chyba że już podpiszesz umowę o dofinansowanie. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:55 am: Proszę poczekać na odpowiedzi na te pytania 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:57 am: Dopuszczalne różnice między planowanymi wydatkami a 
faktycznymi kosztami - można wydać znacznie mniej - nic się wtedy nie stanie o ile się osiągnie 
zamierzone cele. Większych wydatków się nie da ponad wnioskowane. Można też przesuwać między 
kategoriami - do 10% wartości kategorii wydatku. Gdy potrzeba więcej - trzeba zwrócić się o zgodę - 
rozpatrywana w trybie indywidualnym> 
 
[Główny]: kiz_pl wszedł o godz. 10:57 am 
 
[Główny]: admin wszedł o godz. 10:57 am 
 
[Przemek79] 10:58 am: Ja jeszcze z notatkami - czy lepiej wobec tego nie wcale pisać o tym 
"pocztowym" kanale komunikacji i nie dowodzić potencjału i innowacyjności usługi? A potem po 
prostu dodać taką możliwość podczas realizacji projektu? 
 
[Norbert] 10:58 am: Co z zakupami od podmiotów powiązanych z nami kapitałowo? Jeśli 
udziałowcem naszej firmy jest duża spółka, czy możemy kupować jakieś usługi (po normalnych, 
rynkowych cenach) od innych firm, w których ma udziały? 
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[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:00 am: Przemku - pomijać informacji nie powinno się. Należy 
przewidzieć taki charakter e-usługi, który spełnia definicję i jest zgodny z celem dotacji. Norbercie - 
zakupy z dotacji muszą gwarantować wszystkim równy dostęp - w opisanej przez Ciebie sytuacji jest 
mocna przesłanka braku obiektywności czy neutralności wyboru - ja bym unikał takich sytuacji> 
 
[karolus] 11:01 am: Jak wygląda rozliczenie merytoryczne z udzielonego (zrealizowanego) wniosku 
kto weryfikuje i jakie są kryteria takiej weryfikacji 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:01 am: Proszę o kolejne pytania 
 
[Norbert] 11:01 am: Przyznam, że nie do końca rozumiem jeszcze kwestię promes i weksli. Czy 
nowopowstała spółka z o.o. MUSI przygotowywać jakieś dokumenty potwierdzające, że dysponuje 
środkami na rozpoczęcie projektu, czy wystarczy weksel? 
 
[LPK] 11:01 am: Jak wygląda możliwość ubiegania się o wsparcie przedsiębiorcy, który na dziś spełnia 
wszelkie wymogi formalne, jednak jest na etapie zaawansowanych rozmów z inwestorem 
kapitałowym, które mogą poskutkować wejściem kapitałowym w firmę (obecnie Sp. z o.o.) po jej 
przekształceniu w Spółkę Akcyjną. Czy zmiana formy prawnej beneficjenta (inny nip, regon, itd.) jest 
w jakikolwiek sposób dopuszczalna? Jeżeli tak, to czy jest to dopuszczalne między złożeniem wniosku 
a podpisaniem umowy, czy też jest 
 
[LPK] 11:01 am: CIĄG DALSZY PYTANIA: czy też jest również możliwe na etapie realizacji projektu? Czy 
sytuacja jest taka sama przy przejściu z os. fizyczne prowadzącej działalność w spółkę kapitałową, jak 
przy przekształceniu sp. zo.o. w S.A.? 
 
[Zealot81] 11:02 am: Na pewno nie przed podpisaniem umowy - literalnie mówi o tym 
rozporządzenie. 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:03 am: Weksel jest potrzebny dopiero po podpisaniu umowy o 
dofinansowanie. Co do nowopowstałej spółki - nie musi dokumentować kapitału na starcie - musi 
przedstawić wiarygodne źródła (koncepcję) finansowania projektu: czy środki własne, czy zaliczka z 
dotacji, czy kredyt bankowy itd. 
 
[olinusz] 11:04 am: :-O 
 
[olinusz] 11:04 am: :-)) 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:04 am: Moim zdaniem nie jest dopuszczalna zmiana formy prawnej 
między złożeniem wniosku a podpisaniem umowy - to potwierdzają opinie prawne. Bowiem wówczas 
inny podmiot jest badany na ocenie wniosku, a innemu byłoby udzielone wsparcie - trzeba by 
powtórzyć ocenę a to nie będzie możliwe.> 
 
[Zealot81] 11:05 am: Ja mam pytanie o spółkę w organizacji. Czy można zrobić tak, że zakładamy 
spółkę w organizacji i rejestrujemy ją w KRS po wynikach konkursu? Trwa to kilka tygodni, czy 
RIF\PARP poczeka z umową na dokumenty? 
 
[Zealot81] 11:05 am: Chodzi o spółkę z o.o., oczywiście. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:05 am: W oczekiwaniu jest pytanie od użytkownika [karolus] 11:01 
am: Jak wygląda rozliczenie merytoryczne z udzielonego (zrealizowanego) wniosku kto weryfikuje i 
jakie są kryteria takiej weryfikacji 
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[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:06 am: Ideą działania 8.1 jest to, że jest skierowane do 
nowopowstałych firm, bez własnego kapitału, bez historii - ale z innowacyjnym pomysłem! 
 
[LPK] 11:06 am: Ale wejście kapitałowe nie odbędzie się raczej przed podpisaniem  umowy, tylko w 
trakcie realizacji projektu (może nawet dopiero w okresie trwałości projektu) - czy wówczas taka 
zmiana formy prawnej beneficjenta jest dopuszczalna? 
 
[Główny]: bartek wszedł o godz. 11:07 am 
 
[Główny]: kiz_pl wyszedł o godz. 11:07 am 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:07 am: Co do spółki w organizacji - w momencie składania wniosku 
należy mieć przynajmniej zawartą umowę spółki - resztę trzeba uzupełnić przed podpisaniem 
umowy. 
 
[Zealot81] 11:09 am: Czy w przyszłym roku też będą nabory? Czy może coś zasadniczego się zmienić? 
Chodzi o to, czy będziemy mieli szanse na podobnych zasadach, jeśli nie uda się w sierpniu? A co jeśli 
w sierpniu przejdzie np. 1,500 wniosków i skończą się pieniądze? 
 
[Główny]: trik-trak.com.pl wszedł o godz. 11:09 am 
 
[Główny]: admin wyszedł o godz. 11:10 am 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:10 am: Co do zmiany formy prawnej po podpisaniu umowy - jest to 
możliwe co do zasady, ale każdorazowo decyzja jest wydawana indywidualnie. Co do rozliczania 
projektu: po każdym etapie składamy wniosek o płatność wraz z kopiami faktur lub zestawieniami 
księgowymi, jest to badane od strony księgowej + merytorycznej (zgodność z projektem) przez 
pracowników instytucji rozliczających projekty> 
 
[adam] 11:10 am: Czy agencja interaktywna może napisać projekt i samodzielnie wykonać 
oprogramowanie do aplikacji e-usługi? W jaki sposób ma "się" zafakturować? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:11 am: W ramach działania 8.1 środki zostały rozplanowane do roku 
2013 - czyli na każdy rok. Nabór sierpniowy będzie limitowany dostępną alokacją na rok 2009 r. 
 
[karolus] 11:11 am: pytałem : ak wygląda rozliczenie merytoryczne z udzielonego (zrealizowanego) 
wniosku kto weryfikuje i jakie są kryteria takiej weryfikacji chodzi o etap rozliczenia czyli zakończenie 
umowy -proszę o rozwinięcie 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:12 am: Proszę o odpowiedzi w następującej kolejności: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:12 am: 1-[karolus] 11:11 am: pytałem : ak wygląda rozliczenie 
merytoryczne z udzielonego (zrealizowanego) wniosku kto weryfikuje i jakie są kryteria takiej 
weryfikacji chodzi o etap rozliczenia czyli zakończenie umowy -proszę o rozwinięcie 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:12 am: 2-[LPK] 11:06 am: Ale wejście kapitałowe nie odbędzie się 
raczej przed podpisaniem  umowy, tylko w trakcie realizacji projektu (może nawet dopiero w okresie 
trwałości projektu) - czy wówczas taka zmiana formy prawnej beneficjenta jest dopuszczalna? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:12 am: 3-[adam] 11:10 am: Czy agencja interaktywna może napisać 
projekt i samodzielnie wykonać oprogramowanie do aplikacji e-usługi? W jaki sposób ma "się" 
zafakturować? 
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[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:13 am: Wykonując samodzielnie oprogramowanie można zrefundować 
sobie koszty wynagrodzenia pracowników - programistów 
 
[Norbert] 11:13 am: Jeszcze pytanie dot. definicji. Czy e-usługa może być bezpłatna? Tzn. czy źródłem 
finansowania mogą być przychody - uzyskiwane już nie przez Internet -  od firm "sponsorujących" tę 
e-usługę? 
 
[trik-trak.com.pl] 11:14 am: Witam, dopiero dołączyłem do dyskusji, i chciałbym dowiedzieć się 
ubieganie sie o dotacje w systemie 8.1 PO IG 
 
[Zealot81] 11:14 am: Trik - zacznij od tego: http://www.parp.gov.pl/index/index/745 :) 
 
[Przemek79] 11:15 am: [Zealot81]  - popieram, oczywistości są w dokumentach :) 
 
[Zealot81] 11:15 am: Norbert, oczywiście - to jest jeden z modeli e-biznesowych - reklama, 
sponsoring, pośrednictwo itp. Nigdzie nie jest napisane, że sama e-usługa ma być płatna. 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:16 am: Proszę o konkretne pytanie. Co do zmiany formy prawnej - już 
odpowiedziałem. Co do rozliczenia merytorycznego projektu - także, o jakie rozwinięcie chodzi, 
proszę sprecyzować pytanie. Co do sponsorowanych e-usług - proszę rozwinąć - we wniosku należy 
przedstawic cały model biznesowy i źródła przychodów (nie muszą być z e-usług), ale ten sponsoring 
zastanawia... 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:17 am: Proszę użytkowników [karolus], [LPK] i [Norbet] o 
informację czy chcą rozwinąć pytania czy raczej odpowiedź jest satysfakcjonująca 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:18 am: Z założenia e-usługa ma przynosić zyski (model o nią oparty) a 
nie być deficytowa i wymuszać sponsoring innych podmiotów - wówczas sami sponsorzy mogą ją 
świadczyć> 
 
[Norbert] 11:18 am: Chodzi po prostu o to, że e-usługa jest innowacyjna, ale źródłem finansowania 
nie będą opłaty od użytkowników, ale prowizje od firm, z którymi chcę współpracować. 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:18 am: a konkretnie - prowizje od czego? 
 
[Norbert] 11:19 am: od transakcji, które dzięki kuponom zniżkowym (e-produktom) zawrze z nimi e-
usługobiorca. 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:20 am: Weźmy model biznesowy porównywarek cenowych - e-usługa 
jest bezpłatna, ale płacą podmioty (sklepy) które się pozycjonują w porównywarce - model OK 
 
[Główny]: AM wyszedł o godz. 11:20 am 
 
[Norbert] 11:20 am: Rozumiem, dziękuję:) 
 
[Przemek79] 11:20 am: Czy są jakieś wymagania odnośnie statutu nowozakładanej spółki celowej np. 
wymagania na konkretne zapisy lub ich brak? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:20 am: No to mamy tylko zakup e-produktu - a gdzie e-usługa? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:21 am: nie ma takich wymagań 
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[karolus] 11:21 am: generalnie zależy mi na informacji o tym jak będzie wyglądała weryfikacja 
wykonania zadań zawartych w wniosku 
 
[Główny]: adam wyszedł o godz. 11:22 am 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:22 am: Jest to opisane w umowie o dofinansowanie: faktury, przelewy, 
protokoły odbioru + ew. monitoring projektu na miejscu 
 
[Zealot81] 11:22 am: Czy lepszy jest wniosek krótki i konkretny, zawierający dokładnie te informacje, 
o które prosi instrukcja, czy lepszy jest długi, szczegółowo opisujący biznes, usługi, sposób działania? 
Jak eksperci oceniają - czy szukają kluczowych informacji czy też trzeba ich przekonać, że się zna na 
biznesie? 
 
[Norbert] 11:22 am: e-usługa też jest, ale tutaj musiałbym już zbyt dokładnie opisać projekt:) 
 
[Przemek79] 11:23 am: Jakiego rodzaju są efekty/rezultaty które trzeba wpisać we wniosek i 
utrzymac przez 3 lata po ukończeniu projektu? Czy mógłby Pan podać typowe i ważne przykłady? 
 
[Główny]: moohozol wszedł o godz. 11:24 am 
 
[Zealot81] 11:24 am: Dobre pytanie Przemka - popieram - przykłady wskaźników się przydadzą :) 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:24 am: Norbercie - więc OK. Nie ma jednej recepty na dobry wniosek - 
na pewno rzeczowy, bez pustych frazesów, oczywiście wszystkie wymagane informacje zgodnie z 
instrukcją + przekonanie ekspertów, że znamy ten rynek i wiemy o czym piszemy 
 
[Główny]: fox wszedł o godz. 11:24 am 
 
[Zealot81] 11:24 am: Rozumiem, dziękuję. 
 
[karolus] 11:25 am: dziękuję 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:26 am: Wskaźniki mocno zależą od specyfiki projektu, tym bardziej, że 
w ciągu dwóch lat projektu często nie osiągniemy docelowych rezultatów. Przykłady: liczba 
użytkowników serwisu, przychody ze sprzedaży e-usług, reklam, udział w rynku, liczba transakcji, itd 
dalej to specyfika e-usługi sama pokazuje 
 
[Przemek79] 11:27 am: Ze wskaźnikami jest problem - nie ma jakichś wymagań konkretnych ale 
muszą być "te właściwe" i przekonywujące. Np słyszałem, że rentowność lub poziom zatrudnienia 
WCALE nie musi być wskaźnikiem.... 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:28 am: Tutaj trzeba zachować zdrowy rozsądek i nie przesadzać - czyli 
raczej mocno realistycznie, a co więcej na kolejne lata - opisać we wniosku, np. jako metodologia 
prognoz przychodów na kolejne lata... 
 
[Norbert] 11:29 am: No, ale jak rozumiem, realizm nie musi oznaczać przesadnej 
ostrożności/pesymizmu. W końcu prognoza musi przewidywać sukces projektu, prawda? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:29 am: tak - rentowność może być osiągnięta w późniejszych latach, tak 
samo zatrudnienie - to nie jest cel dotacji 8.1 POIG wiec ja bym nie umieszczał zatrudnienia w 
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rezultatach projektu (nie czynił z tego celu samego w sobie) bo wówczas trzeba go utrzymać. Tak, 
sama prognoza na dalsze lata musi przewidywać sukces projektu> 
 
[Przemek79] 11:29 am: Wydaje mi się, że z uwagi na narzucenie wymagań na e-usługę - można 
stworzyć typowy koszyk wskaźników. Podał Pan przykłady które pasują zawsze. O takie kwestie 
chodzi. No ale trzeba potem je utrzymać, więc oczywiste jest że zależy nam na podaniu najmniejszych 
akceptowalnych wartości... 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:30 am: zasada złotego środka :) 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:31 am: Proszę Państwa pozostało zaledwie 30 minut na rozmowę. 
Proszę o kolejne pytania. 
 
[Norbert] 11:31 am: Jak rozumiem, późniejsze spełnienie wartości opisujących powodzenie projektu 
nie warunkuje jednak otrzymania dotacji? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:31 am: poza tym koszyk wskaźników ogranicza kreatywność i inwencję 
- czekamy na nowe, nie znane e-usługi, które nas będą zaskakiwać - stąd każde usztywnianie ma 
negatywne skutki. 
 
[Przemek79] 11:32 am: Kiedy powinny pojawić się pierwsze zyski i jak je mogę alokować? Czy mogę 
je od razu przeznaczać na dywidendy? 
 
[Norbert] 11:33 am: Czy jest limit jednostkowych wydatków na zakup usług/produktów bez 
organizowania konkursów/przetargów? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:33 am: Na pewni warunkuje to co jest samodzielnie uczynionym celem 
na poziomie produktu i rezultatu. Dalsze prognozy mogą być zweryfikowane przez rynek nie mają 
bezpośredniego przełożenia. Nie ma reguł co do czasu na pierwsze zyski i kiedy na dywidendy. 
 
[Zealot81] 11:34 am: Zajmuję się e-learningiem i mam pomysły na kursy dla różnych grup odbiorców, 
realizowane specyficznie do tematyki kursu i potrzeb tej grupy. Czy można przyjąć, że jeśli jakiegoś 
kursu jeszcze nie ma w internecie, to jest to innowacyjna e-usługa? Czy też skoro już e-learning jest, 
to nie ma innowacji? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:34 am: Co do zakupów - z tego co pamiętam z umowy  - jest limit do 50 
tys zł (wtedy tylko trzeba podać kryteria wyboru), ale to się może jeszcze zmieniać 
 
[Przemek79] 11:36 am: Jakie ma znaczenie doświadczenie zespołu zarządzającego? Czy w miejscu 
opisywania doświadczenia zawodowego podaję firmy i projekty nad którymi pracowałem czy znów 
ogólnie i bez nazw? 
 
[Norbert] 11:37 am: Czy popełnienie jakiegoś błędu formalnego we wniosku i wezwanie do jego 
korekty powoduje, że "wypadamy z kolejki" i lądujemy na końcu listy rozpatrywanych wniosków? 
 
[Przemek79] 11:37 am: Norbert - bardzo celne pytanie! 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:38 am: Jak najbardziej nowe kursy będą innowacją - chodzi o niszowe 
usługi, mogą być znane modele 
 
[karolus] 11:38 am: Czy możliwa jest pomoc w usuwaniu błędów formalnych przed złożeniem 
wniosku ? 
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[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:39 am: Można podawać nazwy uwiarygodniające doświadczenie 
zespołu zarządzającego - nie jest to zabronione. Poprawianie błędów formalnych przesuwa nas w 
kolejce o tyle dni, ile zabrała nam poprawa. 
 
[Norbert] 11:40 am: Czy spółka może, równolegle do rozwijania projektu, działać (i zarabiać) tez na 
innych polach? Przykładowo świadczyć jakieś inne usługi w czasie rozwijania dofinansowanego 
projektu? 
 
[Zealot81] 11:40 am: Właśnie, a czy brak doświadczenia w e-biznesie właściciela firmy bardzo 
zmniejsza szanse wniosku, skoro projekt mają robić fachowcy? 
 
[Zealot81] 11:41 am: Norbert, może, ale nie można tego wpisywać do prognozy finansowej ani 
uzasadniać tym trwałości projektu. 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:41 am: Pomoc przed złożeniem wniosku? jeśli się nie ma pewności, 
można zadawać pytania, dać komuś do sprawdzenia - jednak instytucje przyjmujące wnioski nie 
świadczą takiej usługi. 
 
[trik-trak.com.pl] 11:42 am: krótkie pytanie: jesteśmy e-sklepem działającym pod aip uw czy 
otrzymanie dotacji jest możliwe na taka formę działalności/ 
 
[Główny]: joanna wyszedł o godz. 11:42 am 
 
[Główny]: joanna wszedł o godz. 11:42 am 
 
[Zealot81] 11:43 am: Niestety, e-sklepy są wykluczone. Chyba, że zrobicie gry planszowe online :) 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:43 am: Inne źródła przychodów poza projektem są możliwe, ale nie 
mogą mieć wpływu na rentowność projektu, ani mieć związku z wydatkami kwalifikowalnymi. Brak 
doświadczenia w e-biznesie nie zmniejsza szans - nie ma takiego kryterium oceny, można powierzyć 
wiele fachowcom zewnętrznym lub ich zatrudnić - liczy się pomysł, wizja.> 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:44 am: zgadza się e-sklepy (handel produktami) są wykluczone - chyba 
że sprzedajemy e-usługi :) 
 
[trik-trak.com.pl] 11:44 am: hmm gry on -line hmmm czemu nie:) 
 
[Norbert] 11:44 am: Czy liczba tworzonych e-usług podawana w okt.17 wniosku ma znaczenie przy 
ocenie projektu? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:44 am: gra on-line to rasowa e-usługa 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:44 am: Mamy 15 minut. Proszę o pytania 
 
[karolus] 11:45 am: a czy polecacie  osoby/instytucje które potrafią sprawdzić formalną stronę 
wniosku ? 
 
[Zealot81] 11:45 am: Panie Jacku, gdzie i kiedy będzie Pan prowadził następne szkolenie z 8.1? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:45 am: liczba podawanych e-usług ma znaczenie - bo np. uzasadnia 
nakłady 
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[joanna] 11:46 am: Czy otrzymanie dotacji na podjęcie działalności z PUP wyklucza możliwość 
otrzymania dotacji z 8.1 ? 
 
[Główny]: robert0 wszedł o godz. 11:46 am 
 
[Główny]: trik-trak.com.pl wyszedł o godz. 11:46 am 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:46 am: nie polecamy takich instytucji - w zamian staramy się tak 
upraszczać wniosek, żeby każdy mógł to zrobić samodzielnie. 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:47 am: Dotacja z PUP nie wyklucza 8.1, może ograniczać - bo nie można 
na te same wydatki. Jesli dotacja z PUP jest pomocą de minimis - to ogranicza kwotowo dotacje z 8.1 
 
[Przemek79] 11:47 am: Czy jeżeli po 2 latach działania biznesu rozszerzę go na nowe obszary, które 
nie są żadną z e-usługą opisaną we wniosku, ale wiąża się z modelem biznesowym i czerpię z tego 
korzyści które pozytywnie wpływają na opisane rezultaty we wniosku - czy jest do działanie 
dopuszczalne? 
 
[joanna] 11:47 am: Dziękuję 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:49 am: nowe obszary są możliwe - pod warunkiem, że nagle nie pojawi 
się coś sprzecznego z celem dotacji 8.1 i okaże się prawdziwym celem projektu np. wykluczony e-
sklep :) 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:49 am: Póki co pozostało tylko jedno pytanie -  [Zealot81] 11:45 am: 
Panie Jacku, gdzie i kiedy będzie Pan prowadził następne szkolenie z 8.1? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:50 am: Na razie nie mam nic zaplanowane w kalendarzu - póki co 
startujemy nowy konkurs 8.2 
 
[Zealot81] 11:50 am: Nie pytanie, ale sugestia: przydałyby się zunifikowane wskaźniki efektywności 
typu ROI i instrukcja jak to liczyć, bo dla laika to chyba najtrudniejsze. Podobnie ta księgowa tabelka :) 
 
[500] 11:51 am: Jako błędy merytoryczne wnioskodawców wymieniają Państwo:  … nie określono 
jednoznacznie grupy odbiorców e-usług, ich wielkości i lokalizacji … „ Jak w takim razie prawidłowo 
określić wielkość i lokalizację odbiorców dla e-usług ? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:51 am: Wiem, mamy w planach to uprościć + zunifikować 
 
[Norbert] 11:52 am: Zaciekawiła mnie odpowiedź na pytanie Przemka79. Rozumiem, że spółka może 
prowadzić dodatkową działalność rozwijając projekt. Ale jeśli korzystam z powierzchni biurowej/biura 
księgowego wynajętej za dotację? Czy to dopuszczalne? 
 
[Zealot81] 11:52 am: Nie, nie jest dopuszczalne - wydatki kwalifikowane muszą być tylko na projekt, 
prawda? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:52 am: chodzi o rynek (region, Polska, świat), grupy docelowe - 
konkretna specyfikacja, jej wielkość - co ma przełożenie na prognozy przychodów 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:53 am: Mamy około 5 minut i jedno pytanie - [Norbert] 11:52 am: 
Zaciekawiła mnie odpowiedź na pytanie Przemka79. Rozumiem, że spółka może prowadzić 
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dodatkową działalność rozwijając projekt. Ale jeśli korzystam z powierzchni biurowej/biura 
księgowego wynajętej za dotację? Czy to dopuszczalne? - czy Ekspert chce uzupełnić wypowiedź 
użytkownika [Zealot81] ? 
 
[Norbert] 11:54 am: A jeśli wykluczę koszty biura z wydatków, o refundację których będę się ubiegać? 
Czy w takim razie (np, jeśli chcę świadczyć jednocześnie usługi doradcze z jakiejś dziedziny), będę 
mógł wpisać w projekt tylko wynagrodzenia dla programistów, promocję projektu? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:54 am: Przy powierzchni biurowej + inne działalności - należy wówczas 
określić jaki proporcjonalnie udział wydatku na biuro obsługuje projekt - czyli zrefundować koszt 
biura tylko częściowo, proporcjonalnie. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:55 am: Mamy czas na jeszcze jedno pytanie 
 
[Zealot81] 11:55 am: Co to znaczy "potrzeby wnioskodawcy uzasadniające realizację projektu"? 
 
[Przemek79] 11:55 am: Napisał Pan, że można rozszerzać działalność o ile nie będzie to sprzeczne z  
POIG 8.1 A co jeśli rynek się wypowie i okaże się, że bardzo dobrym i pożądanym kanałem 
komunikacji jest poczta (ja wciąż o tych notatkach)? Czy rozszerzenie działalności na to pole będzie 
sprzeczne z POIG? 
 
[Zealot81] 11:55 am: Wiadomo - chcę zrobić biznes i zarobić :) 
 
[Norbert] 11:56 am: To samo dotyczy kosztów zarządu...Czy jako szef nowej firmy mam określić, jaki 
czas poświęcę projektowi, a jaki ew. dodatkowej działalności firmy, tak? 
 
[Zealot81] 11:56 am: A przy tym zrobić coś fajnego... 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:56 am: Proszę już nie zadawać pytań. Poczekajmy na odpowiedzi. 
 
[Przemek79] 11:56 am: Czekamy na ostatnie odpowiedzi 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:56 am: Wnioskodawca samodzielnie określa jaka część kosztów (np. 
obsługa księgowości) jest przeznaczona na projekt. Co do dodatkowych kanałów dystrybucji - jeśli 
utrzymujemy e-usługę, to nie widzę przeszkód, ale sednem projektu ma być e-usługa. 
 
[Zealot81] 11:56 am: Przemek - jeśli poczta, to ktoś to musi rozpakowywać i skanować, a to już nie 
jest e-usługa. 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:57 am: Tak - wszystko można zrobić proporcjonalnie - samemu 
decydujemy, ale potem trzeba będzie to w razie czego udokumentować 
 
[Przemek79] 11:57 am: No ale jest i u usługa. Reszta to rozwój... 
 
[Przemek79] 11:58 am: Nie likwidujemy niczego - ale jak Google się rozwijamy. 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:58 am: Proszę zatem złożyć projekt na samą e-usługę. 
 
[Przemek79] 11:59 am: Oczywiście, a plany rozwoju będą w głowie :) 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:59 am: :) 
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[Zealot81] 11:59 am: Dziekujemy! :) 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:59 am: czy jeszcze jakieś pytanie pominąłem? 
 
[Zealot81] 11:59 am: O te potrzeby wnioskodawcy :) 
 
[Zealot81] 11:59 am: To trochę śmieszny element wniosku. 
 
[Przemek79] 12:00 pm: Chyba to wszystko. Uprzejmie dziękuję! 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: Chyba te: [Zealot81] 11:55 am: Co to znaczy "potrzeby 
wnioskodawcy uzasadniające realizację projektu"? 
 
[Zealot81] 11:55 am: Wiadomo - chcę zrobić biznes i zarobić :) 
 
[Norbert] 11:56 am: To samo dotyczy kosztów zarządu...Czy jako szef nowej firmy mam określić, jaki 
czas poświęcę projektowi, a jaki ew. dodatkowej działalności firmy, tak? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 12:00 pm: tak 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 12:00 pm: w takim stopniu (procentowo) wnioskować o refundację swego 
wynagrodzenia 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:01 pm: Jeszcze pytanie [Zealot81] 11:55 am: Co to znaczy "potrzeby 
wnioskodawcy uzasadniające realizację projektu"? 
 
[Główny]: moohozol wyszedł o godz. 12:01 pm 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 12:02 pm: potrzeby wnioskodawcy - zysk to podstawa, ale często to np. 
sprzęt, stworzenie produktu cyfrowego (nie mam programistów więc zlecam na zewnętrz), promocja, 
itd 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 12:02 pm: podstawowa potrzeba - mam wizję, pomysł, chcę go wdrożyć 
 
[Zealot81] 12:02 pm: OK, dziękuję :) 
 
[Norbert] 12:02 pm: Dziękujemy! 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 12:02 pm: Ja również bardzo dziękuję za ciekawe pytania - mam nadzięję, 
że pomogłem 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:02 pm: Szanowny Panie, Szanowni Państwo – niezmiernie dziękuję 
za udział w dzisiejszej rozmowie. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania do Pana JACKA 
BUKOWICKIEGO, to prosimy je kierować na adres mailowy: eic@darr.pl. Pytanie przyjmujemy tylko w 
dniu dzisiejszym do godziny 16:00. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:02 pm: Poza tym jeżeli interesują Państwa inne kwestie związane z 
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 
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[Moderator – Barbara Buryta] 12:03 pm: Zapis rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów. 
Szczególnie zapraszam tam osoby, które przyłączyły się do nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały 
możliwości zapoznać się z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:03 pm: Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland organizujemy 36 czatów. Dzisiejszy był DWUNASTYM z serii. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:03 pm: Prosimy Państwa o sugestie w zakresie tematyki czatów / 
ekspertów, które powinnyśmy dla Państwa przygotować. Sugestie prosimy kierować na adres 
mailowy: eic@darr.pl 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:03 pm: Informacje o tym czacie oraz poprzednich czatach można 
znaleźć na stronie www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / 
ARCHIWUM CZATÓW. Więcej informacji na stronie: http://www.darr.pl/?id=170 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:03 pm: Kolejne czaty zostaną zorganizowane w czerwcu br. 
Informacja o tematach i terminach zostanie zamieszczona z kilkudniowym wyprzedzeniem na stronie 
www.darr.pl oraz na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl) 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:04 pm: Na czerwiec planujemy czat z Działania 8.2. PO IG 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:04 pm: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:04 pm: Sieć Enterprise Europe Network jest współfinansowana 
przez Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 
2007-2013 (http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu państwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:04 pm: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network 
Wałbrzych – Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 


