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B2B – elektroniczny biznes 

Dotacje dla przedsiębiorców na wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 

10 czerwca 2009 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 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 B2B – elektroniczny biznes. Dotacje dla przedsiębiorców 
na wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka Działanie 8.2. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pan JACEK 
BUKOWICKI. 
 
[Główny]: marko wszedł o godz. 10:00 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 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”. 
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[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 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] 10:00 am: Posiada również doświadczenie jako wykładowca i prelegent 
w dziedzinie pozyskiwania funduszy unijnych przez przedsiębiorstwa. 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Jest doświadczonym trenerem sztuki pisania dobrych 
projektów, twórcą i redaktorem serwisu e-startup.pl o charakterze pro publico bono. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 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] 10:01 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 
 
[Główny]: monikaSz wszedł o godz. 10:01 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: Pytanie startowe: co oznacza elektroniczny biznes typu B2B 
w myśl definicji określonej w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:01 am: WItam Państwa serdecznie 
 
[ja] 10:01 am: Kiedy planowany jest kolejny nabór wniosków w ramach działania 8.2 
 
[Główny]: adam wszedł o godz. 10:02 am 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:02 am: i dziękuję za przedstawienie. Już odpowiadam na pierwsze 
pytanie. 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:03 am: Ideą przewodnią działania 8.2 POIG jest wdrażanie w firmach 
najnowocześniejszych technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT), umożliwiających 
podejmowanie współpracy z bardziej zaawansowanymi technologicznie firmami lub skuteczniejsze 
konkurowanie z przedsiębiorstwami opierającymi swój biznes na tego rodzaju technologiach, 
zarówno na terenie Polski jak i za granicą. 
 
[Główny]: pangrafik wszedł o godz. 10:03 am 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:03 am: W tym działaniu chodzi o wdrażanie nowych lub integrację 
dotychczas eksploatowanych systemów informatycznych - dostosowanie własnych systemów do 
systemów informatycznych partnerów biznesowych, w celu umożliwienia automatyzacji procesów 
biznesowych 
 
[Główny]: Dziuniek wszedł o godz. 10:04 am 
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[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:04 am: Zgodnie z definicją przyjętą w rozporządzeniu dla działania 8.2 
POIG poprzez B2B należy rozumieć relację usługową oraz klasę systemów teleinformatycznych 
przeznaczonych do automatycznej komunikacji handlowej (wymiany danych) oraz koordynacji 
działań między przedsiębiorcami, stanowiące niezbędne ogniwo procesów biznesowych tych 
przedsiębiorców, dotyczące różnego rodzaju współpracy między tymi przedsiębiorcami, w tym 
również w modelu wirtualnego przedsiębiorstwa, z zastosowaniem e-usług; 
 
[Główny]: Sandex wszedł o godz. 10:04 am 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:05 am: a prostymi słowami: chodzi o wdrażanie zamkniętych systemów 
B2B obejmujących ZEWNĘTRZNE procesy biznesowe realizowane pomiędzy partnerami a 
wnioskodawcą 
 
[monikaSz] 10:06 am: Dzień dobry Panu! Żeby wdrożyć B2B muszę zakupić zintegrowany system 
zarządzania przedsiębiorstwem, ponieważ nie posiadam takiego. Mam pytanie, które moduły tego 
systemu mogę zakwalifikować w celu uruchomienia B2B? Czy moduł CRM mogę zakwalifikować? 
 
[albert] 10:07 am: Kto może ubiegać się o tego typu dofinansowanie?? 
 
[Daniel] 10:07 am: Witam serdecznie. Czy operator platformy B2B może nie być stroną transakcji? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:07 am: czyli działanie 8.2 nie jest przeznaczone dla wszystkich 
pomysłów z szeroko pojętej sfery B2B, a jedynie dla zamkniętych dedykowanych systemów 
integrujących wnioskodawcę z partnerami. Czyli w grę nie wchodzą np. otwarte dla wszystkich 
serwisy czy portale B2B> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:08 am: Szanowni Państwo, dziękuję za serię pytań 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:08 am: Kto może się ubiegać o dotację w ramach działania 8.2: mikro-, 
małe i średnie firmy (MSP) posiadające umowy o współpracy z co najmniej 2 innymi firmami, 
planujące rozpoczęcie lub rozwój współpracy biznesowej w oparciu o rozwiązania elektroniczne, w 
celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi 
współpracujących przedsiębiorstw (automatyzacja procesów biznesowych) 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:09 am: Nie ma ograniczeń czasowych co do okresu prowadzenia 
działalności gospodarczej, nie ma tez wykluczenia sytuacji, gdzie partner jest w jakikolwiek sposób 
powiazany w wnioskodawcą> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:10 am: Uporządkuję kolejkę pytań 
 
[Dziuniek] 10:10 am: Ile wynosi udział własny w tego typu przedsięwzięciu, a ile można dostać 
dofinansowania ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:10 am: [ja] 10:01 am: Kiedy planowany jest kolejny nabór wniosków 
w ramach działania 8.2 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:10 am: [monikaSz] 10:06 am: Dzień dobry Panu! Żeby wdrożyć B2B 
muszę zakupić zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem, ponieważ nie posiadam takiego. 
Mam pytanie, które moduły tego systemu mogę zakwalifikować w celu uruchomienia B2B? Czy 
moduł CRM mogę zakwalifikować? 
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[Moderator – Barbara Buryta] 10:10 am: [Daniel] 10:07 am: Witam serdecznie. Czy operator 
platformy B2B może nie być stroną transakcji? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:11 am: [Dziuniek] 10:10 am: Ile wynosi udział własny w tego typu 
przedsięwzięciu, a ile można dostać dofinansowania ? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:11 am: Obecnie jest ogłoszony nowy konkurs 8.2, nabór zaczyna się 15 
czerwca 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:11 am: Proszę na razie nie zadawać pytań 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:11 am: Proszę o wyjaśnienie pytania: "Czy operator platformy B2B 
może nie być stroną transakcji?" 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:13 am: Udział własny jest zależny od województwa w którym jest 
realizowany projekt. Dofinansowanie części inwestycyjnej projektu zależy od tzw. mapy pomocy 
publicznej: w jednym województwie refundowanie jest np. 40% poniesionych wydatków, w innym 
nawet 70%> 
 
[Daniel] 10:13 am: Czy operator może być pośrednikiem między dwoma innymi firmami które będąc 
zarejestrowane w bazie danych operatora dokonują między sobą transakcji (operator pobiera tylko z 
góry znaną prowizję) 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:14 am: pozostałe koszty projektu (np. usługi doradcze, wdrożeniowe, 
wynagrodzenia, szkolenia) mają stałe stopy zwrotu niezależnie od województwa. 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:14 am: Czy mam rozumieć, że owym operatorem miałby być właśnie 
wnioskodawca? 
 
[Daniel] 10:15 am: tak 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:15 am: Celem działanie 8.2 jest automatyzacja procesów biznesowych 
zachodzących na linii wnioskodawca - partnerzy. jakie zatem stałe procesy biznesowe by tutaj 
zachodziły... 
 
[Główny]: Lukasz44 wszedł o godz. 10:15 am 
 
[Główny]: Steve1 wszedł o godz. 10:16 am 
 
[Daniel] 10:16 am: Wnioskodawca miałby usprawniać i automatyzować poprzez platformę procesy 
zamówień i rozliczeń miedzy stronami 
 
[Główny]: użytkownik1 wszedł o godz. 10:16 am 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:17 am: Jeśli wnioskodawca miałby być jedynie operatorem i 
pośrednikiem w procesach zachodzących jedyne pomiędzy partnerami - wówczas taki model nie 
wydaje się wpisywać w cel dotacji 8.2 POIG 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:17 am: Tu chodzi przede wszystkim o wdrożenie innowacji procesowej 
u wnioskodawcy, a nie tylko u partnerów 
 
[Daniel] 10:17 am: czy zatem taki model bardziej sie wpisuje w PO IG 8.1? 
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[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:19 am: Czyli taki wnioskodawca powinien być też włączony (jeśli nie w 
centrum) takiego łańcucha dostaw / transakcji. Ten system ma przede wszystkim usprawnić jego 
działalność gospodarczą, a nie jedynie partnerów. 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:19 am: tak - taki model to zdecydowanie bardziej 8.1, gdzie też można 
wdrazać serwisy B2B świadczące opisane przez Pana usługi na zewnątrz 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:19 am: Przypominam, że pozostało pytanie od użytkownika 
[monikaSz] 10:06 am: Dzień dobry Panu! Żeby wdrożyć B2B muszę zakupić zintegrowany system 
zarządzania przedsiębiorstwem, ponieważ nie posiadam takiego. Mam pytanie, które moduły tego 
systemu mogę zakwalifikować w celu uruchomienia B2B? Czy moduł CRM mogę zakwalifikować? 
 
[Główny]: beacia wszedł o godz. 10:20 am 
 
[Główny]: Michał Spycha wszedł o godz. 10:21 am 
 
[Główny]: beacia wyszedł o godz. 10:21 am 
 
[Główny]: beacia wszedł o godz. 10:21 am 
 
[Główny]: beacia wyszedł o godz. 10:22 am 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:22 am: OK, dziękuję. Dotacja 8.2 nie służy wdrażaniu wewnętrznych 
systemów do zarządzania przedsiębiorstwem a jedynie dla tych modułów, które będą obsługiwać 
stałych partnerów (kontrahentów). CRM zwykle służy obsłudze relacji z klientami a nie partnerami, 
ale jeśli taki CRM zautomatyzuje obustronnie współpracę ze stałymi partnerami (np. dostawcami czy 
odbiorcami), wówczas jest szansa. 
 
[Michał Spycha] 10:22 am: Dzień dobry, będę miał kilka ważnych dla mnie pytań 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:23 am: Do sfinansowania informatyzacji wewnętrznych procesów 
biznesowych w firmach (w tym wdrazania zwykłych CRMów pod klientów) obecnie służą działania w 
Regionalnych Programach Operacyjnych> 
 
[Michał Spycha] 10:23 am: pytanie 1. czy w ramach działania 8.2 moze wystąpić przedsiębiorstwo, 
które znajduje się w grupie kapitałowej (przedsiębiorstwo związana), a projekt dotyczy integracji 
systemów trzech pzredsiębiorstw w tej grupie? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:23 am: Do użytkownika Michał Spycha - proszę zadawać pytania 
 
[Główny]: basia wszedł o godz. 10:24 am 
 
[Daniel] 10:24 am: Czy uzyskanie dotacji w ramach 8.1 lub 8.2 wyklucza uzyskanie innych dotacji np z 
WUP na otwarcie stanowiska pracy? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:24 am: Tak, partnerzy mogą być powiązani z wnioskodawcą 
(projektodawcą) 
 
[Michał Spycha] 10:24 am: pytanie 2. jakie informacje powinny znajdować się w umowie o 
współpracy? czy może to być umowa wzorowana na umowie zlecenie/o dzieło? 
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[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:25 am: Do użytkownika Daniel: z tego co wiem, nie wyklucza. 
wykluczone jest finansowanie tego samego z różnych źródeł. Ogranicza tez limit pomocy de minimis - 
200 000 EUR na trzy lata 
 
[Główny]: albert wyszedł o godz. 10:26 am 
 
[Główny]: basia wyszedł o godz. 10:26 am 
 
[Leszek] 10:26 am: Witam ,  Czy ma znaczenie kraj pochodzenia partnerów biznesowych, których 
umowy o współpracy będą załącznikami ? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:26 am: Co do umów o współpracy z partnerami - rozporządzenie 
wyraźnie mówi: kwalifikowany do wsparcia wnioskodawca realizuje umowy o współpracy z co 
najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, przy czym umowy te określają warunki i zakres 
współpracy w odniesieniu do realizowanych wspólnie procesów biznesowych oraz wzajemne prawa i 
obowiązki przedsiębiorców 
 
[Michał Spycha] 10:26 am: pytanie 3. w ramach projektu będą integrowane systemy 6 
przedsiębiorstw współpracujących. Czy do wniosku należy dołączyć 6 umów, czy wystarczy wskazać 
współpracę tylko z 2 przedsiębiorstwami (i do wniosku dołączyć 2 umowy o współpracy)? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:27 am: Nie, kraj pochodzenia partnerów nie ma znaczenia - jednym z 
celów działania 8.2 jest właśnie dostosowanie się polskich firm do lepiej rozwiniętych technologicznie 
firm zagranicznych. 
 
[Michał Spycha] 10:27 am: pytanie 4. czy wynagrodzenia pracowników w spółce z o.o. są kosztem 
kwalifikowanym? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:29 am: Odp. na pyt. 3: Można dołączyć tylko 2 umowy (jako przepustka 
formalna), zwł. gdy  wszystkie są podobne, ale należy wymienić wszystkich 6 parterów, co będzie 
uzasadniać koszty projektu na wdrożenie systemu obejmującego 6 partnerów. 
 
[Michał Spycha] 10:29 am: Tzn., że można współpracować z przedsiębiorstwem np. w Niemczech i w 
Wielkiej Brytanii z nimi integrować systemy? A jak odnieść się w tym przypadku do zapisu, że projekt 
musi być realizowany na terenie RP? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:30 am: Wnioskodawca i projekt (czyli ponoszone nakłady inwestycyjne) 
nie mogą być zlokalizowane poza RP. Jeśli są takie konieczne, wówczas nie będą kwalifikowane do 
wsparcia> 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:31 am: Odp. na pyt. 4. Tak, w ramach działania 8.2 można sfinansować 
wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pozapłacowymi kosztami pracy osób zaangażowanych 
bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:31 am: Nie mamy pytań oczekujących. Proszę o zadawanie pytań 
 
[Nowa Ruda] 10:32 am: Czy PARP planuje organizacje spotkań informacyjnych poświęconych 8.2 w 
województwie dolnośląskim ? 
 
[Michał Spycha] 10:32 am: Na stronie PARPu czytamy, że najczęściej popełnianym błędem jest zła 
kwalifikacja relacji, tzn. B2B jest uznawane za B2C. jak rozróżnić te dwa typy systemów? Czy jeżeli 
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przedsiębiorstwa współpracują ze sobą świadcząc wzajemnie między sobą usługi to taki układ 
zaliczamy do B2B? 
 
[Michał Spycha] 10:33 am: czy w przypadku działania 8.2 można założyć spółkę celową? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:33 am: W najbliższym czasie nie ma planów na spotkanie informacyjne 
w dolnośląskim. 
 
[Daniel] 10:34 am: Jakie jest lepsze rozwiązanie- stworzyć wniosek samemu czy zatrudnić do tego 
odpowiednią firmę? 
 
[Michał Spycha] 10:35 am: czy można zakupić licencję na oprogramowanie od przedsiębiorstwa 
współpracującego? czy będzie to koszt kwalifikowany? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:35 am: W związku z tym, że są cztery pytania oczekujące, proszę na 
razie nie zadawać pytań 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:36 am: Przypomnę pytania: 
 
[Michał Spycha] 10:36 am: jeżeli projekt wymaga zakupu środków trwałych, jednakże będą one 
zlokalizowane u partnera, czy taki koszt jest kosztem kwalifikowanym? rozumiem, ze za koszt 
kwalifikowany uznaje się wydatki poniesione przez Wnioskodawcę. 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:36 am: B2B kwalifikowane w 8.2 to zamknięty, najczęściej dedykowany 
system automatyzujący (obustronnie) wymianę informacji pomiędzy systemami partnerów a 
systemem wnioskodawcy. To co najczęściej jest mylone, to otwarty serwis lub portal typu B2B 
skierowany nie do partnerów, ale do odbiorców ostatecznych czyli klientów (np. sklep B2B, gdzie 
klienci się jedynie logują i składają zamówienia). W takim modelu nie ma obustronnej automatyzacji 
między systemami partnerów> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:36 am: 1-[Michał Spycha] 10:32 am: Na stronie PARPu czytamy, że 
najczęściej popełnianym błędem jest zła kwalifikacja relacji, tzn. B2B jest uznawane za B2C. jak 
rozróżnić te dwa typy systemów? Czy jeżeli przedsiębiorstwa współpracują ze sobą świadcząc 
wzajemnie między sobą usługi to taki układ zaliczamy do B2B? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:36 am: 2- [Michał Spycha] 10:33 am: czy w przypadku działania 8.2 
można założyć spółkę celową? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:36 am: 3- [Daniel] 10:34 am: Jakie jest lepsze rozwiązanie- stworzyć 
wniosek samemu czy zatrudnić do tego odpowiednią firmę? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:36 am: 4- [Michał Spycha] 10:35 am: czy można zakupić licencję na 
oprogramowanie od przedsiębiorstwa współpracującego? czy będzie to koszt kwalifikowany? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:37 am: W międzyczasie wpłynęło pytanie nr 5 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:37 am: 5-[Michał Spycha] 10:36 am: jeżeli projekt wymaga zakupu 
środków trwałych, jednakże będą one zlokalizowane u partnera, czy taki koszt jest kosztem 
kwalifikowanym? rozumiem, ze za koszt kwalifikowany uznaje się wydatki poniesione przez 
Wnioskodawcę. 
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[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:37 am: pierwsze pytanie - odpowiedź powyżej. drugie - można stworzyć 
spółkę celową. trzecie - zależy od własnych umiejętności. 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:38 am: tak, koszty kwalifikowane to tylko koszty poniesione przez 
wnioskodawcę. Jesli środki trwałe zakupione z dotacji będą zlokalizowane u partnera, będą 
kwalifikowane tylko jeśli pozostaną własnością wnioskodawcy i będą zlokalizowane w Polsce. 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:39 am: Jakiekolwiek inwestycje w ramach projektu lokalizowane poza 
Polską nie mogą być zrefundowane z dotacji. 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:41 am: Czy pominąłem jakieś pytanie? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:41 am: według mnie 4- [Michał Spycha] 10:35 am: czy można 
zakupić licencję na oprogramowanie od przedsiębiorstwa współpracującego? czy będzie to koszt 
kwalifikwoany? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:41 am: Proszę o kolejne pytania 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:41 am: czyli od partnera w projekcie? 
 
[Michał Spycha] 10:41 am: tak 
 
[Michał Spycha] 10:42 am: od partnera 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:42 am: Nie widzę formalnego zakazu wprost dla takiej sytuacji pod 
warunkiem, że dostawca (w tym przypadku partner) nie jest powiązanych kapitałowo lub osobowo z 
wnioskodawcą (beneficjentem). Należy dokładnie przeanalizować zapisy umowy o dofinansowanie w 
zakresie zasad realizacji dostaw oraz zakupów usług w ramach Projektu. 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:42 am: Zgodnie z umową, beneficjent zobowiązany jest dokonywać 
zakupy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad jawności, 
przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz 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. 
 
[Główny]: WANDA wszedł o godz. 10:42 am 
 
[Daniel] 10:42 am: Czy zgodnie z informacjami medialnymi przewidywane są zmiany w % udziale 
uzyskanego wsparcia (media podają że z powodu kryzysu będzie można uzyskać nawet 100% w 
projektach unijnych)? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:43 am: W celu potwierdzenia zachowania powyższych zasad, 
beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie co najmniej trzech ofert (w rozumieniu 
art. 66 Kodeksu cywilnego) ważnych na dzień złożenia zamówienia lub zawarcia umowy, o ile na 
rynku istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów lub usług, związanych z realizacją inwestycji 
oraz udokumentować fakt zamieszczenia ogłoszenia o dokonywanym zakupie na swojej stronie 
internetowej lub w prasie, bądź też w siedzibie beneficjenta.> 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:44 am: @Danielu - nie znam takich doniesień, brzmią dziwnie,. gdyż nie 
byłyby zgodnie z unijnymi zasadami pomocy regionalnej dla firm i mogłyby zagrozić zasadzie równej 
konkurencji w UE 
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[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:44 am: chyba, że takie zasady wprowadziłaby Komisja Europejska w 
całej UE 
 
[Główny]: a.jaskulski wszedł o godz. 10:44 am 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:45 am: ale taki zabieg to zmiana prawa unijnego więc trochę by 
potrwał... 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:46 am: Proszę o kolejne pytania 
 
[Michał Spycha] 10:46 am: czy isnieje lista wskaźników rezultatu? czy są jakieś wytyczne co do nich? 
 
[Główny]: WANDA wyszedł o godz. 10:46 am 
 
[Michał Spycha] 10:47 am: czy mozna zlozyc wiecej niz 1 wniosek do działania 8.2 w jednym naborze? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:47 am: Nie, powinny wynikać wprost ze spodziewanych korzyści z 
projektu u wnioskodawcy, czyli przede wszystkim jakie będą rezultaty ze zautomatyzowania 
wskazanych procesów biznesowych (np. skrócenie czasu, poprawa wydajności, zmniejszenie kosztów 
działalności itp.) 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:48 am: Tak, można złożyć więcej niż 1 wniosek w naborze 8.2 
 
[Agnieszka] 10:48 am: Czy jest możliwość zatrudnienia informatyków tylko na czas realizacji projektu i 
nie wykazywać ich we wskaźnikach rezultatu, ponieważ nie będą już zatrudnieni po zakończeniu 
projektu min przez 3 lata? Czy takie rozwiązanie może być poprawne? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:49 am: tak, jak najbardziej. Jeśli wykażemy ich jako rezultat, czynimy z 
tego jeden z celów projektu, który trzeba potem utrzymać. 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:50 am: Rezultaty (w tym wskaźniki) muszą zostać osiągnięte i potem 
utrzymane - tutaj skupiajmy się na celach projektu a nie środkach do ich osiągnięcia.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:51 am: Proszę o kolejne pytania 
 
[Główny]: pangrafik wyszedł o godz. 10:51 am 
 
[100] 10:51 am: Nasza firma nie dokonała zmiany PKD z 2004 na 2007 czy może to być powód 
odrzucenia naszego projektu jeśli we wniosku widnieć będzie stare (2004) PKD ? 
 
[Michał Spycha] 10:51 am: jakie załączniki należy dołączyć do wniosku? na stronie PARP są jakieś 
ankiety, itp. - czy je też? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:52 am: Co do starego PKD - nie powinien być to powód odrzucenia. 
Chyba nadal można wskazać, której klasyfikacji używamy... 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:53 am: Załączniki do wniosku są wymienione pod koniec wniosku oraz 
instrukcji do wniosku. Należy kierować się Instrukcją, która szczegółowo wskazuje kiedy i jakie 
załączniki należy załączać> 
 
[Miami] 10:53 am: Jak dobrze rozumiem pomocą zostaną objęci przedsiębiorcy współdziałający na 
podstawie zawartych umów o współpracy z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami. Na stronie 
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PARPu jest informacja (Zakładka – Najczęściej popełniane błędy) iż załączone umowy nie 
potwierdzają współpracy biznesowej pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami. Gdzie mogę znaleźć 
informację dotyczącą tego co winna zawierać umowa o współpracy tak aby nie narazić się o podobny 
zarzut ? 
 
[Agnieszka] 10:53 am: Jaki stosować w tym naborze szczegółowość w opisie sprzętu? W przewodniku 
po kryteriach wykreślono zapis, że będzie sprawdzane czy nie wpisano marki sprzętu, nazw itp? Jak 
należy do tych zmian podejść, jak je interpretować? 
 
[Michał Spycha] 10:54 am: czy jeżeli w wyniku wdrożenia systemu typu B2B powstanie nowa 
myśl/rozwiązanie, wnioskodawca będzie mógł stworzyć z tego produkt, który będzie sprzedawać? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:55 am: @Miami - napisałem wcześnie, że zgodnie z rozporządzeniem, 
umowy o współpracy muszą określać warunki i zakres współpracy w odniesieniu do realizowanych 
wspólnie procesów biznesowych oraz wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorców 
 
[Główny]: Lukasz44 wyszedł o godz. 10:56 am 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:57 am: @Agnieszko - generalnie należy unikać wskazywania 
dostawców czy konkretnych marek, co do zasady. W branży IT jest cienka linia między nazwą 
technologii a wskazaniem dostawcy, stad usunięto ten zakaz, ale dla bezpieczeństwa lepiej nie 
dokonywać wyboru dostawcy przed rozpoczęciem projektu a jedynie opisywać specyfikację 
potrzebnego sprzętu czy  technologii - co ma wynikać z potrzeb projektu. 
 
[Michał Spycha] 10:58 am: na końcu wniosku znajduje się informacja, że należy dołączyć 
oświadczenie o otrzymanej pomocy. jeżeli jej nie otrzymaliśmy to znaczy, że nie należy tego 
załącznika dołączać? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:58 am: @Michale - nie jest to cel działania 8.2. Poza tym jeśli sam 
wnioskodawca to stworzy własnymi siłami, zmniejsza się zasadność dotacji 
 
[Michał Spycha] 10:59 am: Rozumiem, że w przypadku zakupów od jednego dostawcy powyżej 14tys. 
euro muszę zgormadzić trzy oferty. A co w przypadku jeżeli zakup jest niższy niż 14 tys. euro? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 10:59 am: W wypadku braku otrzymanej wcześniej pomocy de minimis 
(brak zaświadczeń) - nic nie dołączamy. W przypadku brak otrzymanej wcześniej pomocy publiczne, 
wypełniamy i dołączamy tylko części A i C formularza nt. pomocy publicznej. Wszystko jest opisane w 
Instrukcji> 
 
[LOEWS] 11:00 am: Proszę o informacje czy PARP udzielać będzie zaliczek dla beneficjentów działania 
8.2 – jeśli tak to w jakiej maksymalnej kwocie można będzie otrzymać zaliczkę. 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:00 am: Co do zakupów poniżej 14 tys. EUR - to tez reguluje umowa. O 
ile pamiętam, wystarczy wskazanie zastosowanych kryteriów wyboru dostawcy. 
 
[Michał Spycha] 11:00 am: czy cennik wydrukowany ze strony sprzedawcy to też oferta? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:01 am: Co do zaliczek - póki co jest stała wysokość dla 8.2 - 30% 
wydatków kwalifikowanych projektu 
 
[Daniel] 11:01 am: Dotacje otrzymuje się jako zaliczka czy jest rozliczana dopiero po dokonaniu 
zakupu (sprzętu lub usługi) po zakończeniu danej części projektu? 
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[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:01 am: Sam cennik raczej nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu 
cywilnego 
 
[LOEWS] 11:02 am: Jak wyglądać będzie mechanizm przyznawania zaliczek 
 
[Agnieszka] 11:04 am: Jeżeli założymy, że uzyskamy dofinansowanie przed realizacją projektu to czy 
we wniosku można wpisać w innych źródłach finansowania: zaliczkę w wysokości 30% wartości 
dotacji? Czy można ją uzyskać jako zaliczkę zerową przed rozpoczęciem projektu i wpisać, że etap 
pierwszy, będzie pokryty z zaliczki? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:04 am: Do tej pory jest taki system: albo czekamy z pierwszym etapem 
projektu do podpisania umowy, występujemy o zaliczkę i zaczynami wydatki dopiero gdy nam ona 
spłynie na konto (czyli zaliczką nie można refundować już poniesionych kosztów wstecz). Albo nie 
czekamy na umowę / zaliczkę, realizujemy pierwszy etap ze środków własnych / innych 
zewnętrznych, rozliczamy pierwszy etap, a o zaliczkę występujemy na etap kolejny projektu 
 
[Michał Spycha] 11:04 am: czy integracja Producent-Dystrybutorzy jest relacja typu B2B? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:06 am: tak, to dobry pomysł kwalifikowanej w 8.2 relacji B2B, podobnie 
jak relacja Dostawcy-Producent, czy Podwykonawcy-Producent 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:06 am: albo Franczyzodawca - franczyzobiorcy.... > 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:07 am: Mam nadzieję, że odpowiedź Eksperta ws. zaliczek 
satysfakcjonuje obu użytkowników: [Danel] i [LOEWS] 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:07 am: w 8.2 chodzi o automatyzację łańcucha dostaw 
 
[Nowa Ruda] 11:08 am: Czy firma należąca do grona „wykluczonych” (wykluczenie sektorowe – np. 
transport) może starać się o dotacje z Działania 8.1 lub 8.2 na inną działalność – nie związaną z 
głównym PKD, które nie jest wykluczone sektorowo ? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:09 am: Co do pytania Agnieszki o zaliczkę zerową - nie do końca 
rozumiem intencję lub cel takiego zabiegu. Co ma oznaczać zaliczka zerowa i co korzystengo w 
rezultacie dać wnioskodawcy? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:10 am: Co do wykluczeń sektorowych - tak, może. dotacja jest 
przyznawa na konkretną działalność. Posiadanie w zakresie działalności wykluczonej nie wyklucza 
całej firmy, w tym przypadku projektu realizowanego w innej, dozwolonej branży.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:10 am: Szanowni Państwo, mamy również szereg (jedenaście) 
pytań, które otrzymaliśmy drogą mailową. Pytania są następujące: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:11 am: 1] Czy trzeba mieć jakiś kapitał na starcie projektu lub na 
zabezpieczenie projektu (środki własne, promesa, kredyt odnawialny itp,)? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:11 am: 2] Czy partnerzy projektu odpowiadają za siebie wzajemnie, 
tzn. gdy np. jeden z partnerów splajtuje lub zamknie działalność lub sprzeda przedsiębiorstwo, lub 
utraci płynność finansową itp.? 
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[Moderator – Barbara Buryta] 11:11 am: 3] Czy są jakieś limity wynagrodzenia dla osób biorących 
udział w projekcie? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:11 am: 4] Czy w trakcie działania projektu można przyłączyć do 
systemu inne firmy, np. na zasadach komercyjnych? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:11 am: 5] Ile etatów wchodzi w grę w projekcie (grafik, informatyk, 
koordynator itp.)? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:11 am: 6] Czy te etaty są mogą byc przypisane do każdej firmy (1 
firma = 1 informatyk, 1 koordynator) czy też takie osoby są przypisane do całej grupy partnerów 
projektu (np. 3 firmy = 1 informatyk, 1 koordynator)? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:12 am: 7] Czy kwota od 20 tys. do 200 tys. zł jest na jeden wniosek 
czy na cały projekt (dla kilku partnerów łącznie)? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:12 am: 8] Czy oprogramowanie B2B może wykonać jeden z 
partnerów i pozostali mogą wystawić faktury na jego firmę czy też musi być to faktura zewnętrznej 
firmy? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:12 am: Ad. 1. Zgodnie z deklaracją wnioskodawcy na końcu wniosku o 
dofinansowanie, wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić wystarczające środki finansowe 
gwarantujące płynną i terminową realizację projektu przedstawionego we wniosku. Środki własne, 
jak i planowane zobowiązania (np. kredyt odnawialny, pomostowy) wykazuje się w oświadczeniu 
finansowym. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:12 am: 9] Czy w ramach projektu jeden partner można wystawiać 
fakturę za biznesplan wykonany przez siebie dla pozostałych partnerów czy też musi być to faktura 
zewnętrznej firmy? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:12 am: 10] Czy system może posiadać stronę internetową 
promującą usługi partnerów na zasadzie B2C. Założenie naszej koncepcji jest połączenie firm w celu 
sprawnego działania systemem B2B oraz "łapanie" (e-marketing) klientów przez stronę B2C? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:12 am: 11] Jeśli nie jest możliwe sfinansowanie strony B2C, a 
system B2B ma wyłącznie służyć firmom "wewnątrz", to czy jest jakaś możliwość posiadania takiej 
strony przez partnerów projektu sfinansowanej z własnego kapitału? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:12 am: Oczekując na odpowiedzi, proszę na razie nie zadawać pytań 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:13 am: Prosiłbym po kolei :) kontynuując odpowiedź na pytanie nr 1: 
Nie ma obowiązku załączania do wniosku promes kredytowych – należy jedynie wskazać źródła 
(strategię) finansowania każdego z wyodrębnionych we wniosku kolejnych etapów projektu 
(koncepcja montażu finansowego), mając na uwadze, że zaliczka może obejmować jedynie do 30% 
wartości projektu> 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:13 am: Ad. 2: Nie, nie ma takiego zobowiązania w umowie o 
dofinansowanie. Jest jedynie zobowiązanie wobec Wnioskodawcy do utrzymania trwałości 
wskaźników (w tym obligatoryjnych celów projektu, czyli wdrożenia systemu B2B obejmującego 
minimum 2 partnerów i wskazane we wniosku procesy biznesowe). Jeśli jeden z partnerów w okresie 
realizacji lub trwałości projektu wycofa się, splajtuje lub zamknie działalność, wówczas beneficjent 
powinien znaleźć kolejnego partnera, który wypełni po nim lukę. 
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[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:15 am: Ad.3. nt limitów na wynagrodzenia: Brak sztywnych limitów 
procentowych czy nominalnych – istnieją jedynie kryteria zdroworozsądkowe, zgodne ze stawkami 
rynkowymi. 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:15 am: Każdy wydatek, w tym na zatrudnienie (wynagrodzenie) osób 
zaangażowanych w realizację projektu po stronie wnioskodawcy (realizującego projekt), muszą 
zostać wystarczająco uzasadnione poprzez opisanie: stanowisk, głównych obowiązków, ich roli w 
osiągnięciu założonych celów projektu i form zatrudnienia poszczególnych osób uzasadniających 
proponowane wysokości ich wynagrodzeń. 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:16 am: Ad. 4. Wdrażany system B2B może być skonstruowany 
perspektywicznie (elastycznie), czyli przewidywać techniczną możliwość dołączania kolejnych 
partnerów. Wątpliwości może budzić udostępnianie zakupionego z dotacji systemu B2B na zasadach 
komercyjnych (czyli czerpanie bezpośrednich zysków z jego udostępniania) – nie wydaje się to 
mieścić w celach Działania 8.2 POIG, może skutkować pomniejszaniem dotacji o wartość pozyskanych 
w ten sposób dochodów. 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:17 am: Ad. 5. Nie ma sztywnych limitów – tyle i w takim zakresie 
etatowym, jaki jest uzasadniony w świetle realizacji celów projektu. 
 
[Agnieszka] 11:17 am: Już tłumaczę, chcielibyśmy pokryć pierwszy etap projektu z zaliczki (30 % 
wartości dofinansowania) dlatego też chciałam zapytać jak to wygląda w praktyce? Nazywam zaliczkę 
zerową jako zaliczkę przed rozpoczęciem projektu. Nie wiem czy to jest też dobre sformułowanie. 
 
[Główny]: a.jaskulski wyszedł o godz. 11:17 am 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:18 am: Jeśli chcecie pokryć pierwszy etap z zaliczki, musicie czekać z 
realizacje pierwszego etapu do jej otrzymania na konto (czyli dopiero po podpisaniu umowy) 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:19 am: Ad. 6. Finansowane z dotacji mogą być jedynie etaty przypisane 
do wnioskodawcy i rozliczane przez wnioskodawcę (beneficjenta) 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:19 am: Ad. 7. Na jeden wniosek – obejmować może tylko wydatki 
poniesione przez wnioskodawcę, a nie przez partnerów 
 
[Główny]: adm wszedł o godz. 11:20 am 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:20 am: Ad. 8. Nie widzę formalnego zakazu wprost dla takiej sytuacji 
pod warunkiem, że wykonawca oprogramowania (w tym przypadku partner) nie jest powiązanych 
kapitałowo lub osobowo z wnioskodawcą (beneficjentem). Należy dokładnie przeanalizować zapisy 
umowy o dofinansowanie w zakresie zasad realizacji dostaw oraz zakupów usług w ramach Projektu. 
 
[Główny]: Supreme Photo wszedł o godz. 11:21 am 
 
[Główny]: adm wyszedł o godz. 11:21 am 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:21 am: Zgodnie z umową, beneficjent zobowiązany jest dokonywać 
zakupy w ramach projektu (z dotacji) w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z 
zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz 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. 
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[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:22 am: Przypominam, że w celu potwierdzenia zachowania powyższych 
zasad, beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie co najmniej trzech ofert (w 
rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego) ważnych na dzień złożenia zamówienia lub zawarcia umowy, 
o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów lub usług, związanych z realizacją 
inwestycji oraz udokumentować fakt zamieszczenia ogłoszenia o dokonywanym zakupie na swojej 
stronie internetowej lub w prasie, bądź też w swej siedzibie. 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:23 am: chyba, że dostawa / zakup nie przekracza w sumie określonego 
w umowie limitu. 
 
[Główny]: Trado wszedł o godz. 11:24 am 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:24 am: Ad.9. odpowiedź j.w. Wydatki na poniesione przez partnerów w 
ramach projektu nie podlegają refundacji (finansowaniu z dotacji). Podobnie wydatki poniesione 
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (w tym na wykonanie biznes planu przed złożeniem 
wniosku). 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:25 am: Ad. 10. Tak, system może posiadać stronę internetową 
(zewnętrzny interface) promującą usługi partnerów na zasadzie B2C, jednak ten moduł nie może być 
finansowany z działania 8.2 POIG (łapanie nowych klientów wykracza poza cel i zakres dotacji 8.2 
POIG). Ten element może występować jedynie jako niekwalifikowany element projektu. 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:27 am: Ad. 11. Tak, w ramach działania 8.2 POIG nie jest możliwe 
sfinansowanie strony B2C, a system B2B ma wyłącznie służyć firmom "wewnątrz". Nic nie wyklucza 
jednak posiadania takiej strony przez partnerów projektu sfinansowanej z własnego kapitału.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:27 am: Bardzo dziękuję Ekspertowi za odpowiedzi na te pytania. 
Ekspert jest do Państwa dyspozycji. Pozostało zaledwie 30 minut. 
 
[ja] 11:27 am: Czy wnioski mające jedynie neutralny wpływ na polityki horyzontalne mają szanse 
uzyskać dofinansowanie ?  Czy projekty mające zaledwie neutralny wpływ na polityki horyzontalne 
uzyskują mniej punktów przy ocenie projektu czy jest to ocena na zasadach Tak / Nie ? 
 
[Michał Spycha] 11:28 am: czy jest możliwość dalszego rozwoju wdrożonego systemu? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:28 am: Tutaj jest ocena wyłącznie tak-nie (0/1). Ważne, żeby projekt 
nie miał negatywnego wpływu na wspomniane polityki. 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:29 am: Czyli projekty o neutralnym oraz pozytywnym wpływie na owe 
polityki mają akurat w tej dotacji równe szanse> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:31 am: Pozostało tylko pytanie [Michał Spycha] 11:28 am: czy jest 
możliwość dalszego rozwoju wdrożonego systemu? Proszę o kolejne 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:32 am: Tak, jest możliwość dalszego rozwoju systemu. nawet jest  to 
wskazane, żeby wdrażać technologie rozwojowe.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:33 am: Mamy jeszcze 25 minut. Bardzo proszę korzystać z 
możliwości bezpośredniego zadania pytania 
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[Michał Spycha] 11:33 am: jak szczegółowo należy opisać relacje biznesowe i specyfikacje integracji 
systemów? 
 
[Michał Spycha] 11:33 am: jakie zmiany są możliwe na poziomie realizacji inwestycji/ 
 
[Trado] 11:33 am: Dzien dobry ! Czy jest możliwe uzyskanie finansowania na rozszerzenie możliwości 
strony internetowej o intranet dla jej użytkowników i np forum ? 
 
[Michał Spycha] 11:35 am: czy projekt musi generować przychody? 
 
[100] 11:35 am: Załącznikiem do wniosku jest formularz pomocy publicznej …. W związku z tym mam 
pytanie: Czy wyliczając wartość pomocy publicznej mam liczyć jedynie lata kalendarzowe ? 
 
[Michał Spycha] 11:35 am: czy projekt może ograniczać się tylko do usprawnienia relacji między 
przedsiębiorstwami, np. polegające na skróceniu realziajci zamówień? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:36 am: Mamy sześć pytań. Proszę poczekać na odpowiedzi na te 
pytania. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:37 am: Podaję kolejkę pytań 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:37 am: 1-[Michał Spycha] 11:33 am: jak szczegółowo należy opisać 
relacje biznesowe i specyfikacje integracji systemów? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:37 am: 2-[Michał Spycha] 11:33 am: jakie zmiany są możliwe na 
poziomie realizacji inwestycji/ 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:37 am: 3-[Trado] 11:33 am: Dzien dobry ! Czy jest możliwe 
uzyskanie finansowania na rozszerzenie możliwości strony internetowej o intranet dla jej 
użytkowników i np forum ? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:37 am: na tyle szczegółowo, żeby uzasadnić realizację projektu i 
przekonać ekspertów oceniających. Specyfikacja głównie funkcjonalna uzasadniającą nakłady. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:37 am: 4-[Michał Spycha] 11:35 am: czy projekt musi generować 
przychody? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:37 am: 5-[100] 11:35 am: Załącznikiem do wniosku jest formularz 
pomocy publicznej …. W związku z tym mam pytanie: Czy wyliczając wartość pomocy publicznej mam 
liczyć jedynie lata kalendarzowe ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:37 am: 6-[Michał Spycha] 11:35 am: czy projekt może ograniczać się 
tylko do usprawnienia relacji między przedsiębiorstwami, np. polegające na skróceniu realizacji 
zamówień? 
 
[Michał Spycha] 11:37 am: czy może być realizowany projekt w ramach działania 8.2, który obejmuje 
integrację systemów 3-4 partnerów, a system pozwala także na obsługę klientów tych firm? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:38 am: Na poziomie realizacji, generalnie jest zasada dopuszczalności 
przesunięć pomiędzy kategoriami wydatków o 10%. Nie można wprowadzać zmian, które naruszają / 
modyfikują cele projektu - te muszą zostać w pełni osiągnięte. Każda wnioskowana zmiana w 
realizacji projektu musi zostać zgłoszona i jest rozpatrywana indywidualnie. 
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[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:39 am: Projekt w 8.2 ma się ograniczać tylko na automatyzacji 
procesów biznesowych między partnerami. Obsługa klientów (czy B2C czy B2B) już wykracza poza ten 
cel.... 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:42 am: Formularz pomocy publicznej dotyczy tylko wydatków na ten 
sam projekt - na te same wydatki, które są w projekcie (czyli nie dotyczy innej otrzymanej pomocy 
publicznej na inne cele) 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:45 am: Co do pytania o dochodowość projektu - nie ma takiego 
kryterium obligatoryjnego, zwykle taki projekt w 8.2 poprawia efektywność i wydajność współpracy, 
finalnie może obniżyć koszty produkcji/działalności, zwiększyć konkurencyjność itp. Przede wszystkim 
musi prowadzić do wymiernych korzyści, które uzasadniają nakłady (czyli pozytywna relacja nakłady-
rezultaty, wartość dodana projektu, skok innowacyjny itd)> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:45 am: W oczekiwaniu na kolejną odpowiedź zachęcam do 
zgłoszenia kolejnych pytań 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:46 am: Wydaje mi sie, że juz na wszystkie oczekujące odpowiedziałem. 
Tak? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:46 am: Nie mamy teraz pytań oczekujących. Pozostało około 15 
minut 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:48 am: No cóż - zapraszam Państwa do zadawania pytań - jesteśmy 
w stanie przyjąć jeszcze 3-4 pytania. 
 
[LPK] 11:49 am: Czy w ramach zakupu środków trwałych w projekcie możliwe jest dofinansowanie 
wyłącznie infrastruktury ściśle informatycznej, czy też jest możliwe dofinansowanie zakupu przez 
przedsiębiorcę maszyn czy urządzeń służących do realizacji prowadzonych przez niego usług (bądź 
produkcji) - jeżeli są one sterowane bezpośrednio przez wspólny system informatyczny? 
 
[Michał Spycha] 11:50 am: kiedy są planowane nabory w roku 2009 i 2010/ 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:51 am: Jest planowany jeszcze jeden nabór 8.2 na jesień 2009. Co do 
2010 - nic jeszcze nie wiadomo, ale spodziewałbym się podobnie - max 3 naborów. 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:52 am: Co do środków trwałych - zakupione muszą być bezpośrednio 
związane z zewnętrzną współpracą a nie wewnętrzną produkcją. 
 
[Michał Spycha] 11:52 am: czy planowane są takie czaty dot. innych działań, np. 8.1? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:52 am: Czat dotyczący działania 8.1 już był 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:53 am: zapis jest dostępny na http://www.darr.pl/?id=170 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:54 am: W przypadku pozostałych działań z PO IG są realizowane na 
bieżąco - w miarę uruchamiania naborów 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:55 am: To jeszcze na koniec prośba do Eksperta - kilka wskazówek - 
jakie najczęściej błędy dyskwalifikowały projekty na etapie oceny merytorycznej ? 
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[LPK] 11:55 am: Czyli jeżeli wdrażany system informatyczny będzie miał możliwość sterowania 
urządzeniami u wnioskodawcy - dzielenia zleceń między partnerów, w wyniku czego podzielona 
będzie realizacja zleceń w ramach współpracującej grupy przedsiębiorców, to takie urządzenia NIE 
informatyczne są kwalifikowane? 
 
[Główny]: użytkownik1 wyszedł o godz. 11:56 am 
 
[LPK] 11:57 am: Albo inaczej: czy zdarzyło się by w jakimkolwiek projekcie 8.2 urządzenia ściśle 
realizujące usługę bądź produkcję a nie będące częścią systemu informatycznego, a tylko przez niego 
sterowane, uznane były za kwalifikowane? 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:57 am: Znowu, trzeba wykazać bezpośredni związek z celem projektu, 
czyli automatyzacją zewnętrznych procesów biznesowych (zewnętrznej współpracy) - jeśli taki 
związek istnieje - jest szansa na dotowanie takich środków trwałych. 
 
[LPK] 11:57 am: Rozumiem, dziękuję bardzo 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:57 am: Nie mam wiedzy nt wszystkich projektów 8.2 :( żeby 
odpowiedzieć na to pytanie. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:58 am: Rozumiem, w takim razie proszę o jedno=ostatnie pytanie 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 11:59 am: Co do wskazówek i najczęściej popełnianych błędów - 
najważniejsze juz zostały wspomniane przez naszych dzisiejszych gości (użytkowników): czyli np. B2C 
a nie B2B, budowa serwisu czy otwartego portalu B2B, a nie zamkniętego systemu dla partnerów... 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:59 am: Jeżeli nie ma już dalszych pytań i czas dobiegł końca to w 
takim razie - 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] 12:00 pm: Poza tym 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] 12:00 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] 12:00 pm: Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland organizujemy 36 czatów. Dzisiejszy był TRZYNASTYM z serii. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: Informacje o poprzednich czatach można znaleźć na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / ARCHIWUM CZATÓW. 
Więcej informacji na stronie: http://www.darr.pl/?id=170 
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[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 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] 12:00 pm: Kolejne czaty zostaną zorganizowane w przyszłym tygodniu. 
Informacja o tematach i terminach jest zamieszczona na stronie www.darr.pl oraz znajdzie się na 
Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 12:00 pm: co więcej: brak adekwatnych wskaźników produktu: wszelkie 
dobra materialne (np. środki trwałe) czy niematerialne (np. licencje, oprogramowanie) planowane do 
zakupu w ramach projektu musza zostać wykazane we wskaźnikach produktu.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:01 pm: Terminy i tematy najbliższych czatów to: 
15 czerwca br. - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych realizowana przez 
samorządy powiatowe 
16 czerwca br. - Dofinansowanie na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach 
zagranicznych - program finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki 
19 czerwca br. - Ochrona należności w obrocie krajowym i zagranicznym - zarządzanie ryzykiem 
kredytowym 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:01 pm: Przewidziane są jeszcze dwa czaty do końca miesiąca, a 
mianowicie 
22 czerwca br. – prawo pracy 
30 czerwca br. - Administracyjno – prawne zasady prowadzenia działalności gospodarczej 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:01 pm: Informacje o tych czatach znajdą się na www.darr.pl w 
przyszłym tygodniu 
 
[Ekspert: Jacek Bukowicki] 12:01 pm: Ja również dziekuję za interesujące pytania. Mam nadzieję, że 
byłem pomocny. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:01 pm: Jak najbardziej 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:01 pm: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:02 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] 12:02 pm: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network 
Wałbrzych – Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 


