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Gwarancje unijne dostępne dla przedsiębiorców  
w ramach Programu Ramowego UE na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP 2007-2013) 

 
22 października 2013 roku 

 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:00: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym przez  
Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat: „Gwarancje unijne dostępne dla przedsiębiorców w ramach Programu 
Ramowego UE na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP 2007-2013) 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:00: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest JOANNA DĄBROWSKA z 
Krajowego Punktu Kontaktowego Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:01: Od roku 2007 – ekspert w Krajowym Punkcie Kontaktowym 
Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP), komponent „Instrumenty 
finansowe dla MŚP”. W latach 1997-2007 - w Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych odpowiedzialna 
za współpracę  z międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz linie kredytowe przeznaczone na 
finansowanie inwestycji samorządowych i MŚP. Wcześniej – pracownik naukowo-dydaktyczny w 
warszawskiej SGGW oraz związana z organizacją pozarządową o zasięgu międzynarodowym. 
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[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 10:01: Witam wszystkich Państwa zainteresowanych finansowaniem 
zewnętrznym. 
 
[Główny]: Analityk wszedł o godz. 10:01 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:02: W związku z tym, że pojęcie programu CIP jest jeszcze nie do 
końca znane proszę na początek wyjaśnić co to za program, co to za skrót i co on oferuje małym i 
średnim przedsiębiorstwom? 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:02: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź użyje znak 
">". Jeszcze jedna informacja techniczna - maksymalna ilość znaków do jednorazowego wpisu to 500. 
 
[Główny]: Kuba wszedł o godz. 10:02 
 
[Główny]: Bielawa wszedł o godz. 10:03 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 10:03: Program CIP jest programem ramowym UE, dostępnym dla 35 
krajów europejskich i niektórych poza-europ. Program wielosektorowy, oparty na 3 programach 
szczegółowych: dla MŚP, ICT i Inteligentna Energia Europa. 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 10:05: W programie szczegółowym skierowanym do MŚP umieszczono 
komponent "Instrumenty finansowe dla MŚP", a w nim gwarancje unijne oraz inwestycje kapitałowe w 
fundusze vc/pe. 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 10:06: Na rynku polskim dostępne są właśnie gwarancje unijne oferowane 
przez Pośredników Finansowych (banki, fundusz poręczeń kredytowych), o których dziś porozmawiamy. 
Zapraszam zatem do zadawania pytań. 
 
[Jacek] 10:06: Witam panią, czy może pani wyjaśnić na początek na czym polegają gwarancje unijne? 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:07: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. Mamy pytania 
oczekujące. 
 
[Główny]: LIPA wszedł o godz. 10:07 
 
[Główny]: Misiek wszedł o godz. 10:08 
 
[Główny]: Zocha wszedł o godz. 10:08 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 10:09: Gwarancje unijne, udzielane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny 
(Luksemburg) stanowią dla przedsiębiorcy część zabezpieczenia wymaganego przy kredytowaniu. To 
ważne gdy brakuje odpowiedniego zabezpieczenia, lub gdy finansowany projekt jest obarczony 
podwyższonym ryzykiem np. związanym z badaniami czy innowacyjnością projektu. 
 
[Główny]: maciek wszedł o godz. 10:10 
 
[maciek] 10:11: Czy czat jest aktywny? 
 
[Główny]: maciek wyszedł o godz. 10:12 
 
[Główny]: maciek wszedł o godz. 10:12 
 
[Główny]: maciek wyszedł o godz. 10:12 
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[Główny]: maciek wszedł o godz. 10:12 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 10:13: Uzyskanie gwarancji UE nie wiąże się z dodatkowymi kosztami przy 
kredytowaniu, ani nie wymaga dodatkowych czynności ze strony przedsiębiorcy, poza tym co zwykle 
związane przy wnioskowaniu o kredyt. Te gwarancje są NIEODPŁATNE dla kredytobiorcy i nie są 
powiązane z kumulacją  pomocy publicznej. 
 
[Główny]: maciek wyszedł o godz. 10:14 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 10:15: Czy są wśród Państwa przedsiębiorcy zainteresowani kredytami na 
realizację projektów inwestycyjnych? 
 
[Jacek] 10:15: no właśnie jak tutaj jest rozwiązana pomoc publiczna, czy może pani rozwinąć temat? 
 
[Jacek] 10:17: moja zaprzyjaźniona firma myśli o takowym kredycie, niestety nie może uczestniczyć w 
dzisiejszym czacie. 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 10:17: Gwarancja unijna w tym programie ramowym nie jest traktowana 
jako pomoc publiczna, gdyż pieniądze z budżetu UE nie są alokowane do budżetów narodowych. 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 10:18: Do Jacek 10:17: proszę zatem o kontakt e-mail: 
joanna.dabrowska@zbp.pl 
 
[Jacek] 10:19:  tzn. one idą bezpośrednio z unii, bez żadnego, naszego krajowego pośrednika, tak? 
 
[Główny]: oollaa wszedł o godz. 10:19 
 
[LIPA] 10:20: Witam, czy stworzenie mobilnych aplikacji dla osób niepełnosprawnych mieści się w 
zakresie inteligentnych miast i jakie tutaj wsparcie można uzyskać? 
 
[Jacek] 10:20: ok, dziękuje na pewno przekaże wspomnianej firmie:) 
 
[Główny]: Leandro wyszedł o godz. 10:20 
 
[Główny]: Ekspert - Joanna Dąbrowska wyszedł o godz. 10:20 
 
[Główny]: Jacek wyszedł o godz. 10:20 
 
[oollaa] 10:20: Witam, proszę mi powiedzieć jak się ma utworzenie programu CIP w stosunku do 
Strategii Lizbońskiej i założeń dot. uczynienia gospodarki europejskiej konkurencyjnej w stosunku do 
Stanów Zjednoczonych? 
 
[Główny]: Zocha wyszedł o godz. 10:20 
 
[Główny]: Ekspert - Joanna Dąbrowska wszedł o godz. 10:21 
 
[Główny]: Zocha wszedł o godz. 10:21 
 
[Główny]: Jula wszedł o godz. 10:22 
 
[Główny]: Sonia wszedł o godz. 10:22 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:22: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. Mamy pytania oczekujące 
 

mailto:joanna.dabrowska@zbp.pl
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[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 10:22: Do Moderatora: Niestety "sesja wygasła" a ja nie widzę 
poprzednich pytań i historii czatu. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:23: Ok. Proszę o chwilę. Zaraz odtworzę pytania 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:23: [Ekspert - Joanna Dąbrowska] 10:17: Gwarancja unijna w tym 
programie ramowym nie jest traktowana jako pomoc publiczna, gdyż pieniądze z budżetu UE nie są 
alokowane do budżetów narodowych. 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 10:18: Do Jacek 10:17: proszę zatem o kontakt e-mail: 
joanna.dabrowska@zbp.pl 
 
[Jacek] 10:19: a ha tzn. one idą bezpośrednio z uni, bez żadnego, naszego krajowego pośrednika, tak? 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 10:24: Kontynuując sprawę Pośredników Finansowych w Polsce, to w tej 
chwili mamy 3 instytucje aktywne: Pekao SA, BPH oraz Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND (tu 
poręczenia kredytowe z regwarancją UE). 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:25: [oollaa] 10:20: Witam, proszę mi powiedzieć jak się ma utworzenie 
programu CIP w stosunku do Strategii Lizbońskiej i założeń dot. uczynienia gospodarki europejskiej 
konkurencyjnej w stosunku do Stanów Zjednoczonych? 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 10:26: Wszystkie 3 instytucje mają obowiązek udzielania kredytów 
(poręczeń) z gwarancją UE, na korzystniejszych warunkach dla firm, niż to było przed wejściem do 
systemu gwarancji w ramach CIP. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:26: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. Mamy pytania 
oczekujące. 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 10:28: Program ramowy CIP był utworzony w 2007 roku jako "narzędzie" 
do realizacji Strategii Lizbońskiej, o której Pan wspomina. Pełna nazwa programu to Program ramowy na 
rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013. 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 10:31: Stąd komponent Instrumentów finansowych dla MŚP jako 
możliwość szerszego dostępu firm do finansowania, na przystępnych warunkach. Właśnie by wspomóc 
konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw. 
 
[Analityk] 10:32: Proszę o wyjaśnienie kryteriów które warunkują uzyskanie gwarancji - czy każda firma 
może ubiegać się o gwarancje? 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:33: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. Mamy pytania oczekujące 
 
[Kuba] 10:34: Pani Joanno ale strategia lizbońska nie wypaliła z tego co sie orientuje, gospodarka 
europejska nie stała się konkurencyjna do Stanów Zjednoczonych a tak poważnie to fajne wsparcie w 
postaci programów zostało:) 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 10:36: Do Analityk: firma ubiegająca sie o kredytowanie z gwarancją UE 
musi mieć zdolność kredytową. Oceny dokonuje bank-Pośrednik Finansowy, który dysponuje katalogiem 
produktów kredytowych z gwarancją UE. Firma zainteresowana takim kredytem powinna skontaktować 
się bezpośrednio z Pekao SA lub BPH, bądź z bankami współpracującymi z POLFUNDEM (to do 
sprawdzenia na www.polfund.com.pl )> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:37: LIPA] 10:20: Witam, czy stworzenie mobilnych aplikacji dla osób 
niepełnosprawnych mieści się w zakresie inteligentnych miast i jakie tutaj wsparcie można uzyskać? 

mailto:joanna.dabrowska@zbp.pl
http://www.polfund.com.pl/
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[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 10:37: Co do Strategii L. to istotnie nie spełniła ona dotychczas nadziei z 
nią wiązanych. Dlatego też w kolejnym okresie 2014-2020 będzie znacznie większy nacisk na naukę, B+R, 
transfer technologii...> 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 10:40: Do Moderator: w sprawie inteligentnych miast, to sądzę, że może 
takie projekty mogłyby wejść w finansowanie w ramach inicjatywy JESSICA, która jest również w Polsce 
realizowana w kilku województwach. Gwarancje o których mówimy są przeznaczone dla MŚP, a temat 
inteligentnych miast to w gestii jst.> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:41: Dziękuję za informację 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:41: Zapraszam do dyskusji 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:43: Czy inicjatywa JESSICA mieści się również w ramach CIP? 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 10:43: Czy są jeszcze pytania szczegółowe dotyczące gwarancji unijnych? 
Zachęcam do odwiedzenia strony Programu CIP tj. www.cip.gov.pl gdzie przedstawione są wszystkie 3 
programy szczegółowe. Instrumenty finansowe są w programie szczegółowym  EIP.> 
 
[Kuba] 10:44: Pani Joanno może się mylę ale myślę, że Unię Europejską zabija czasem biurokracja, 
pewnie to problem złożony ale mam wrażenie że w Stanach Zjednoczonych idzie to trochę szybciej a 
poza tym tam są większe nakłady na naukę. 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 10:44: Nie, inicjatywa JESSICA, podobnie jak JEREMIE i inne na "J" to są 
inicjatywy niezależne Komisji Europejskiej, nie powiązane z konkretnymi programami ramowymi.> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:45: Dziękuję za odpowiedź 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:47: Zapraszam do dyskusji. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:48: Proszę o aktywny udział w czacie. 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 10:49: Do Kuba: według mojej wiedzy, w USA jest sprawny system 
finansowania nowych technologii, z zastosowaniem dużej dawki kapitału prywatnego. Europa, a 
zwłaszcza nasza część Europy, pod względem dostępności kapitału prywatnego na transfer technologii, 
nowe patenty itp. została troszkę w tyle i potrzebny nam jest czas. To także tłumaczy, dlaczego wśród 
krajów korzystających ze wsparcia kapitałowego EFI w ramach CIP (dla funduszy vc inwestujących w 
MŚP) nie ma Polski i innych krajów z naszego rejonu.> 
 
[Misiek] 10:49: Witam, a gdzie można szukać partnerów do projektów? 
 
[Główny]: Analityk wyszedł o godz. 10:50 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 10:51: Myślę, że dobrym adresem są punkty sieci Enterprise Europe 
Network - EEN. Ta sieć także działa w ramach CIP. Informacji z pewnością udzieli DARR. 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 10:53: Proszę także zasięgnąć informacji w PARP, gdzie nawet było 
wsparcie udziału przedsiębiorców w konsorcjach.> 
 
[Sonia] 10:54: Witam serdecznie. W jaki sposób firmy z sektora IT/ICT mogą się starać o finansowanie 
swoich działań? 
 

http://www.cip.gov.pl/
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[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 10:56: Jeżeli są to projekty inwestycyjne, do których realizacji potrzebne 
jest finansowanie zewnętrzne w formie kredytu, możliwe jest zastosowanie kredytu z gwarancją UE, o 
której dziś rozmawiamy.> 
 
[Zocha] 11:00: Jakie typy firm mogą aplikować do 7 programu ramowego a jakie do CIP’u? 
 
[Główny]: Rysiek wszedł o godz. 11:01 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:05: Jeśli chodzi o poszukiwanie partnerów do projektów do projektów 
badawczo-rozwojowych Sieć Enterprise Europe Network oferuje pomoc w tym zakresie 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:06: Jako Enterprise Europe Network możemy: ocenić Twoją 
technologię i określić potencjał Twojej firmy, jej potrzeby i możliwości pozyskania finansowania pomóc 
sformułować cele projektu znaleźć odpowiednich partnerów i pomóc zbudować konsorcjum projektowe 
pomóc w stworzeniu wniosku i wspomóc w zarządzaniu projektem 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 11:06: 7 PR jest największym i niezwykle złożonym programem UE; 
następcą po 2013 r. będzie HORIZON 2020. Wszystkie projekty "naukowe", B+R będą bardziej pasowały 
właśnie do programu ds. badań. Projekty inwestycyjne, zawierające elementy rozmaitych innowacji 
mogą starać się o kredyty z gwarancjami w ramach CIP. Tu trzeba wspomnieć, że od niedawna na 
polskim rynku są także gwarancje do projektów "super" innowacyjnych - w ramach instrumentu 
podziału ryzyka RSI. Tu także dystrybutorem jest Pekao SA.> 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 11:07: Tak więc co do sieci EEN, dobrze podpowiedziałam:)  > 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:08: Nasza Sieć posiada dostęp do specjalnego forum, które jest 
doskonałym narzędziem wykorzystywanym do poszukiwania partnerów przy tworzeniu konsorcjum do 
projektów badawczo-rozwojowych. 
 
[Rysiek] 11:09: Witam, spotkałem się niedawno z pojęciem Ambiented Assited Living czy ten europejski 
program jest w kręgu zainteresowań KPK czy to raczej osobny program? 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 11:09: Ja tylko dodam, że jak sama nazwa wskazuje, jest to sieć 
europejska, zatem umożliwia szerokie kontakty potrzebne w konsorcjach.> 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 11:10: Odp. do Rysiek: Ten program nie jest mi znany.> 
 
[Rysiek] 11:11: ok, tak tylko zapytałem:) 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:12: Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w kwestii 
programów badawczych, w szczególności poszukiwaniem partnerów zapraszamy do kontaktu z 
Ośrodkami Enterprise Europe Network. Dane kontaktowe dostępne są pod tym linkiem 
http://westpoland.pl/kontakt/ 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 11:13: A ja dodam, że od lat istnieje specjalny KPK Programów 
Badawczych Unii Europejskiej; służył przy 6 PR, 7 PR i pewnie będzie przy HORIZON 2020.> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:14: Zapraszam do dyskusji. 
 
[Sonia] 11:14: Gdzie ma się zgłosić przedsiębiorca z Dolnego Śląska chcący uzyskać więcej Informacji nt. 
programu CIP, tj. czy są lokalne punkty programu CIP? 
 
[Jula] 11:15: Co oznacza pojęcie „inteligentna energia”? 
 

http://westpoland.pl/kontakt/
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[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 11:16: W kwestii gwarancji UE dostępnych w ramach CIP - trzeba nawiązać 
kontakt z lokalnym oddziałem Pekao SA lub BPH. Co do reszty możliwości jakie oferuje Program CIP, 
zapraszam na stronę www.cip.gov.pl> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:16: W kwestii programów badawczych wiele istotnych informacji 
znajduję się na stronie internetowej Cordis http://westpoland.pl/kontakt/ 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:17: przepraszam nie ten link, właściwy do powyższej wiadomości jest 
ten link http://cordis.europa.eu/home_pl.html 
 
[Bielawa] 11:18: Pani Joanno a jak to z praktyki bywa, myśli Pani, że we wszystkich oddziałach PKO SA są 
kompetentni ludzie, znający się na programie CIP? 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:19: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. Mamy pytania 
oczekujące. 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 11:19: Odp. do Jula: Inteligentna energia to wszelkie projekty mające na 
celu energooszczędność. Przy Krajowej Agencji Poszanowania Energii jest utworzony Krajowy Punkt 
Kontaktowy do tego programu szczegółowego w ramach CIP. Proszę o kontakt mailowy do mnie 
joanna.dabrowska@zbp.pl to przekaże szczegółowy kontakt do tego KPK.> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:21: Zapraszam do dyskusji 
 
[Główny]: michu60 wszedł o godz. 11:21 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 11:21: Odp. do Bielawa: przypominam, że mówiłam o banku Pekao SA (ten 
z żubrem:)) Proszę przeanalizować stronę www tego banku, w zakładce dla firm/kredyty i mając już 
wiedzę szczegółową rozmawiać z doradca klienta w Oddziale tego Banku.> 
 
[Bielawa] 11:22: ok, dziękuje za podpowiedź:) 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:24: Pytanie od klienta Sieci EEN: Z racji tego że obecny rok jest 
ostatnim w perspektywie 2007-2013. Proszę o informację jak będzie wyglądać wsparcie z CIP w 
przyszłym roku oraz w kolejnym okresie finansowania 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 11:26: Jeżeli wśród uczestników czatu są przedsiębiorcy rozpoczynający 
działalność (bez historii kredytowej), mają oni także szansę na uzyskanie (niewielkiego) kredytu w Pekao 
SA - dla start up'ów. Firma nie może istnieć dłużej niż 2 lata od rejestracji, ale koniecznie musi wystawić 
pierwsza fakturę, która będzie zapłacona.> 
 
[Rysiek] 11:26: Pani Joanno proszę powiedzieć czy trzeba być silnym, rozwiniętym i innowacyjnym 
przedsiębiorcą aby poszukiwać partnerów do projektów w 7 PR jak to z Pani doświadczenia wygląda? 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:27: Mamy pytania oczekujące. Proszę o chwilowe nie zadawanie 
pytań. 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 11:28: Odp. do Moderator 11:24: Gwarancje UE w ramach CIP, u 
niektórych pośredników będą dostępne nawet do 2016 roku (Pekao SA przedłuży swoja umowę z EFI o 
dalsze 3 lata). Ponadto, od 2014 r. wejdzie nowy program ramowy dla MŚP pn. COSME, tam też będą 
gwarancje, ale na wybranie polskich Pośredników Finansowych w nowym programie trzeba będzie z 
pewnością trochę poczekać.> 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 11:30: Odp. do Rysiek: Przykro mi, ale nie mam doświadczenia w 
finansowaniu projektów w ramach 7 PR. Tu z pewnością pomoże Panu doświadczony zespół osób z KPK 
Programów Badawczych UE.> 

http://www.cip.gov.pl/
http://westpoland.pl/kontakt/
http://cordis.europa.eu/home_pl.html
mailto:joanna.dabrowska@zbp.pl
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[LIPA] 11:33: A proszę powiedzieć kto ocenia np. koszty związane z podróżami i czy w tych projektach też 
są takie paradoksy jak np. w paszporcie do eksportu, gdzie np. moja znajoma firma musiała tłumaczyć 
wizytówki i bilety lotnicze tj. kto przegląda dokumentacje projektową w czasie realizacji projektu? 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 11:34: Nie znam szczegółów rozliczania projektów w ramach 7 PR. Proszę 
kontaktować się w tej sprawie z KPK PB UE (strona chyba? www.kpk.gov.pl > 
 
[oollaa] 11:35: A dla kogo konkretnie jest wsparcie z programu CIP tj. czy dla konkretnych branż, 
wielkości przedsiębiorstw? 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 11:39: Trzeba zaznaczyć, że w ramach programu szczegółowego w ramach 
CIP - o nazwie skróconej EIP, obok instrumentów finansowych dla MŚP (te dla wszystkich z tej grupy 
przedsiębiorstw), są Instrumenty pozafinansowe - tu są ogłaszane konkursy na projekty pilotażowe i 
powielenia rynkowego (dotacje UE). Tyle tylko, że mamy końcówkę 2013 r., stąd zapewne już nie będzie 
nowych konkursów. W tej części CIP-EIP były wymieniane szczególne branże preferowane w konkursach. 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 11:41: Wspomnę jeszcze, że gwarancje UE udzielane w ramach 
instrumentu RSI, o czym wcześniej pisałam, możliwe jest także finansowanie tzw. small mid-cap tj. firm 
zatrudniających do 500 pracowników, bez względu na obroty i sumę bilansową. Tu także dystrybutorem 
jest Pekao SA (z żubrem:)  > 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:43: Czy ma Pani informację ile środków oferowanych w ramach CIP 
zostało do tej pory przekazanym przedsiębiorcom? 
 
[Główny]: Jula wyszedł o godz. 11:44 
 
[Główny]: Sonia wyszedł o godz. 11:45 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 11:46: W Polsce jest to ponad miliard zł. kredytów z gwarancja UE. Co do 
całego CIP, to na stronie Komisji Europejskiej dot. CIP są wszystkie raporty. Gdyby potrzebne były jakieś 
dane szczegółowe, proszę o kontakt mailowy ze mną. Poszukam.> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:47: Dziękuję za odpowiedź 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:48: Pozostało nam nieco ponad 10 minut dyskusji, zachęcam do 
aktywności. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:52: Proszę pamiętać, że wobec braku w obecnej pespektywie i 
zapowiedzi co do ograniczenia bezzwrotnej pomocy dla MŚP w kolejnej perspektywie, instrumenty takie 
jak pożyczki lub poręczenia staną się istotnym narzędziem wspierania przedsiębiorców 
 
[Rysiek] 11:53: Pani Joanno proszę na koniec powiedzieć, jaki jest procent polskich firm uczestniczących 
w programie CIP, 7 PR czy daje się zaznaczyć trendy zwyżkowe? Czy coraz więcej polskich firm 
uczestniczy w projektach? 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 11:55: Ja już mogę zapewnić, że poza coraz większą ofertą krajowych 
gwarancji kredytowych (BGK), w programach ramowych UE po 2013 r. tj. w COSME, HORIZON 2020, 
Kreatywna Europa, są przewidziane gwarancje unijne do kredytów, jako zwrotna pomoc dla 
przedsiębiorców. > 
 
[michu60] 11:57: Kiedy pojawią się szczegóły wdrażania COSME ? 
 

http://www.kpk.gov.pl/
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[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 11:57: Wszyscy uczymy się korzystać z ofert unijnej, jako że modne jest 
kształcenie ustawiczne:) Coraz lepsza jest informacja o programach UE, konkursach, kryteriach...Jestem 
zatem optymistką. Będzie z pewnością coraz większy udział polskich firm w programach unijnych. > 
 
[Rysiek] 12:00: Dziękuje za rozmowę i optymistyczne zakończenie:) 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 12:00: Odp. dla michu60: Najpierw musi być program przyjęty przez Radę 
UE i Parlament. Szczegóły będą się sukcesywnie pojawiać po 1 stycznia 2014. Instrumenty finansowe do 
COSME i HORIZON 2020 wdrażać będzie Europejski Fundusz Inwestycyjny i przede wszystkim tam należy 
szukać nowości : www.eif.org> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:00: Czas naszego spotkania dobiegł końca. Szanowni Państwo –
dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. 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. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:01: Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z 
ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). Szczególnie zapraszam na tę 
stronę osoby, które przyłączyły się do nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały możliwości zapoznać się 
z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Ekspert - Joanna Dąbrowska] 12:01: Ja również serdecznie dziękuję Wszystkim Uczestnikom tego 
spotkania on line, jak też Panu Moderatorowi. Zapraszam do kontaktów mailowych lub pod tel. 22 696 
64 95. > 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:01: Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu Enterprise 
Europe Network West Poland w okresie styczeń 2013-grudzień 2014 roku organizujemy 24 czaty. 
Dzisiejszy był SIÓDMYM z serii. Kolejny czat już niebawem 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:02: Informacje o nowych czatach, jak również o tych, które były 
organizowane w latach 2008-2012 można znaleźć na stronie www.darr.pl w zakładce: Projekty / 
Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z ekspertem – czaty 
(http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). Informacje na temat czatów są zamieszczane na 
bieżąco na www.darr.pl oraz w miarę możliwości na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:02: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla biznesu 
- Enterprise Europe Network West Poland. 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.  
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:02: Więcej informacji na temat Sieci: http://een.ec.europa.eu 
Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego 
S.A.  
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