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Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej działalności gospodarczej 
w dziedzinie gospodarki elektronicznej 

(Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1.) 
  

26 czerwca 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: „Wspieranie z funduszy Unii Europejskiej działalności gospodarczej w 
dziedzinie gospodarki elektronicznej” (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1.).  
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:00: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pani MAGDALENA KNOP 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:01: Pani Magdalena Knop jest Specjalistą Sekcji Informacji, Organizacji 
i Promocji we Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. Pracę we Wrocławskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego rozpoczęła w 2009 r. W latach 2010 – 2011 była konsultantem Punktu Konsultacyjnego 
Krajowego Systemu Usług. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:01: Pani Ekspert od początku 2012 roku świadczy usługi informacyjne 
dla przedsiębiorstw oraz dla osób podejmujących działalność gospodarczą, z zakresu możliwości 
uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka. 
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[Moderator - Tomasz Charkot] 10:02: W związku z tym, że definicja e-usługi budzi wiele wątpliwości, 
proszę Panią Ekspert na wstępie o jej przybliżenie. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:02: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź użyje znak ">" 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:03: Jeszcze jedna informacja techniczna - maksymalna ilość znaków do 
jednorazowego wpisu to 500. 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 10:04: Witam Państwa. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 kluczowymi elementami e-usługi 
są: 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 10:04: - automatyzacja 
- świadczenie e-usług w publicznych sieciach telekomunikacyjnych,  
- na indywidualne żądanie usługobiorcy,  
- bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji.  
Należy zatem rozumieć przez to, że e-usługa musi być świadczona w sposób automatyczny  
bezpośrednio klientowi, bez konieczności zaangażowania „świadczącego” e-usługę w procesie 
każdorazowego jej świadczenia. Dostępność e-usługi warunkowana jest dostępem do sieci. 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 10:05: Definicji e-usługi nie spełniają projekty, w których proces 
generowania się usługi następuje off-line.> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:05: Bardzo dziękuję. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. 
 
[Milena] 10:07: Witam serdecznie. Proszę o informację gdzie / czy można sprawdzić, czy dany pomysł na 
e-usługę został już kiedyś przez kogoś zgłoszony? 
 
[Wojtek] 10:09: Witam, spotkałem się z pojęciem produktów cyfrowych, czy mogłaby Pani wyjaśnić to 
pojęcie? 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:09: Mamy pytania oczekujące. Proszę o chwilowe nie zadawanie 
pytań. 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 10:10: Odpowiedź dla Milena: Na stronie internetowej Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości znajdują się listy projektów rekomendowanych do wsparcia i podpisanych 
do tej pory umów.> 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 10:12: Odpowiedź dla Wojtek: Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra 
Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 przez produkt cyfrowy należy 
rozumieć oprogramowanie lub dokumenty elektroniczne stanowiące przedmiot działalności 
gospodarczej lub publicznej; 
 
[Krzysio] 10:13: tak w nawiązaniu do pytania Mileny czy to znaczy, że mam prześledzić wszystkie 
zrealizowane pomysły/projekty do tej pory na stronach PARP'u? 
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[Moderator - Tomasz Charkot] 10:13: Mamy pytania oczekujące. Proszę o chwilowe nie zadawanie 
pytań. 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 10:16: Odpowiedź dla Krzysio: Nie ma takiego obowiązku. Najlepiej jest 
przeanalizować swój projekt pod kątem przewodnika po kryteriach wyboru finansowanych operacji w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. To są dokładnie te kryteria, które 
Komisja Konkursowa bierze pod uwagę podczas oceny wniosków o dofinansowanie. Aczkolwiek we 
wniosku należy wykazać się znajomością rynku w dziedzinie odnoszącej się do projektu. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:17: Zapraszam do dyskusji. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:18: Nie mamy obecnie pytań oczekujących. 
 
[Krzysio] 10:18: A ha rozumiem, dziękuję. 
 
[Huba] 10:19: Dzień dobry, a czy mogłaby mi Pani powiedzieć jak sprawdzić, czy dany pomysł jest 
innowacyjny? Czy są kryteria innowacyjności? 
 
[Milena] 10:19: Proszę o wskazanie gdzie mogę znaleźć listę rekomendowanych wniosków  ? 
Sprawdziłam na stronie internetowej http://www.parp.gov.pl/index/index/910 Listę wniosków 
zatwierdzonych do dofinansowania ale jest tam tylko podana nazwa instytucji, która otrzymała 
wsparcie. Nie ma informacji na jaki cel dofinansowanie zostało udzielone. Mnie interesuje, czy pomysł 
który mam może otrzymać dofinansowanie jeżeli już inna firma miała podobny. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:20: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. Mamy pytania 
oczekujące. 
[Wojtek] 10:25: Proszę mi powiedzieć czy jest możliwe zaliczkowanie projektu ze strony PARP'u? 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 10:26: Odpowiedź dla Huba: Do określenia Innowacyjności stosuje się 
definicję innowacyjności z Oslo Manual, omówioną w Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie 
realizacji projektu. 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 10:26: c.d odpowiedzi dla Huba: Przewodnik po kryteriach w następujący 
sposób odnosi się do oceny innowacyjności: 
„Za zgodne z celami Działania 8.1 można uznać następujące typy innowacji:  
a) Innowacje na poziomie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy:  
 produktową – w odniesieniu do samej e-usługi,  
 procesową – w odniesieniu do rozwiązań informatycznych składających się na produkty cyfrowe 

realizujące e-usługę,  
 marketingową – w odniesieniu do modelu biznesowego świadczenia e-usługi. 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 10:27: c.d odpowiedzi dla Huba: Innowacja organizacyjna nie jest 
wystarczająca i adekwatna dla stwierdzenia zgodności z celami Działania 8.1 .  
b) Dowolny z czterech typów innowacji (produktowa, procesowa, marketingowa, organizacyjna) w 
odniesieniu do przedsiębiorców będących grupą docelową planowanej e-usługi – wdrożenie innowacji w 
przedsiębiorstwie (u klienta e-usługi) poprzez stałe korzystanie z e-usługi w jego działalności 
gospodarczej. 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 10:28: c.d odpowiedzi dla Huba: W tym wypadku wymagany poziom 
innowacyjności (lokalny, regionalny, krajowy, europejski, międzynarodowy) wynika wprost z 
rozprzestrzenienia grupy docelowej (przedsiębiorców), do której kierowana jest e-usługa, przy czym 
innowacja nie może pomijać przedsiębiorców (zakładów) zlokalizowanych na terenie Polski. Badamy czy 
projekt wykazuje innowacyjność w sposób opisany co najmniej w jednym z podpunktów (a) lub (b).” 
 

http://www.parp.gov.pl/index/index/910
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[Ekspert - Magdalena Knop] 10:28: c.d. odpowiedzi dla Huby: Jednak to do wnioskodawcy należy 
ostateczne wykazanie innowacyjności projektu w oparciu o znajomość specyficznego rynku.> 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 10:30: Odpowiedź dla Mileny: Nazwy projektów znajdują się na listach 
podpisanych umów o dofinansowanie> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:33: Zapraszam do dyskusji 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:35: Mamy pytanie oczekujące od Wojtek Proszę mi powiedzieć czy jest 
możliwe zaliczkowanie projektu ze strony PARP'u? 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 10:37: Odpowiedź dla Wojtka: Zgodnie z zapisami wzoru umowy o 
dofinansowanie, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośredniczącą II stopnia może udzielić Beneficjentowi 
dofinansowania, w następujących formach:  
1) refundacji poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w formie płatności 
pośrednich i płatności końcowej albo  
2) zaliczki i refundacji poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w formie 
płatności pośrednich i płatności końcowej. 
 
[Milena] 10:37: Dziękuję za odpowiedź. Znalazłam. 
 
[Huba] 10:37: Dziękuję za info. 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 10:38: c.d odpowiedzi dla Wojtka: Beneficjent może wystąpić z wnioskiem o 
płatność zaliczkową, a wysokość zaliczki nie może być wyższa niż 50% wartości dofinansowania 
przypadającego na nierozpoczęte etapy oraz nie może być wyższa niż wykazana w Harmonogramie 
płatności. Przekazanie kolejnej transzy dofinansowania w formie refundacji następuje pod warunkiem 
rozliczenia w złożonym wniosku Beneficjenta o płatność całkowitej kwoty przekazanej zaliczki.> 
 
[Jacek] 10:38: Witam czy mogę sfinansować usługę tłumaczy polegające na przetłumaczeniu wersji 
strony internetowej na języki np. angielski, niemiecki, itp.? 
 
[Milena] 10:39: Jaki procent całego budżetu może być przeznaczony na promocję/reklamę? 
 
[Wojtek] 10:40: A z Pani doświadczenia i wiedzy takie wnioski o refundacje są pozytywnie rozpatrywane 
i czy trzeba długo czekać na przelew? 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 10:42: Odpowiedź dla Jacka: Zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych 
w działaniu 8.1 POIG, koszty taki można zakwalifikować do kategorii zakupu usług informatycznych, 
technicznych, doradczych prowadzących do wytworzenia produktów cyfrowych oraz związanych z 
przygotowaniem, świadczeniem i aktualizacją e-usługi, pod warunkiem, że koszt taki jest adekwatny do 
celów projektu i racjonalny> 
 
[Leila] 10:45: A jakie są przykładowe wydatki uznawane jako niekwalifikujące się do objęcia wparciem? 
 
[Jacek] 10:45: Jeśli zakres mojego projektu jest europejski to raczej koszt adekwatny, moim zdaniem. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:46: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:46: Mamy pytania oczekujące. 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 10:47: Odpowiedź dla Mileny: Nie ma wytycznych narzucających 
maksymalny procentowy udział kosztów promocji w pozostałych kosztach kwalifikowanych. Oceniane 



 

strona 5 z 9 

jest natomiast, czy planowane wydatki są  uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów 
projektu  oraz czy środki będą wykorzystane w sposób efektywny.> 
 
[Milena] 10:50: Dziękuję. 
 
[Wojtek] 10:52: Pani Magdaleno, czy jest dopuszczalna droga odwołania jeśli np. mój pomysł nie 
zyskałby przychylności komisji oceniającej czy ich decyzja jest ostateczna i nie podważalna? 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 10:52: Odpowiedź dla Wojtek: Wniosek o refundację będzie pozytywnie 
rozpatrzony, jeśli będzie poprawnie sporządzony oraz będzie zawierał pełną dokumentację księgową 
potwierdzającą poniesione wydatki, opisaną we właściwy sposób. Osobom, które podpisują umowę o 
dofinansowanie, oferowane jest szkolenie z zakresu rozliczania projektu. Okres od złożenia wniosku do 
wypłaty dofinansowania zależy od poprawności i kompletności sporządzenia wniosku o płatność. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 10:53: Pani Ekspert obecnie odpowiada na pytania od Leila A jakie są 
przykładowe wydatki uznawane jako niekwalifikujące się do objęcia wparciem? oraz Jacek Jeśli zakres 
mojego projektu jest europejski to raczej koszt adekwatny, moim zdaniem. 
 
[Wojtek] 10:53: Czy te szkolenia odbywają się raczej w Warszawie czy tez w innych większych miastach? 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 10:56: Odpowiedź dla Leila: Wydatki nie kwalifikujące się do objęcia 
wsparciem, to wydatki nie znajdujące się w katalogu wydatków znajdującym się w § 6  Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki 
elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 oraz wydatki nie 
związane bezpośrednio z realizacją projektu> 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 11:03: Odpowiedź dla Wojtka: Procedura odwoławcza do POIG określona 
jest w Szczegółowym Opisie Priorytetów w zał. 4.4. Zgodnie z nią, środkiem odwoławczym od wyników 
oceny projektów składanych w ramach systemu instytucjonalnego PO IG jest protest. Protest to pisemne 
wystąpienie podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu w ramach POIG (wnioskodawcy) o 
weryfikację dokonanej oceny projektu . 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 11:04: c.d. odpowiedzi dla Wojtka: Na negatywny wynik procedury 
odwoławczej, oznaczający rozstrzygnięcie protestu przez Instytucję Pośredniczącą uniemożliwiające 
podpisanie umowy o dofinansowanie albo przekazanie wniosku do kolejnego etapu oceny, oraz po 
doręczeniu przez Instytucję Pośredniczącą informacji w tym przedmiocie, wnioskodawcy przysługuje 
prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na zasadach określonych w 
ustawie.> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:04: Pani Ekspert obecnie odpowiada na pytania od Jacek Jeśli zakres 
mojego projektu jest europejski to raczej koszt adekwatny, moim zdaniem. 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 11:06: Odpowiedź dla Jacka: Taki koszt będzie oczywiści adekwatny pod 
warunkiem, że planuje Pan uruchomienie w ramach projektu e-usługi na stosownych rynkach 
docelowych i rynki te określi Pan we wniosku o dofinansowanie.> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:08: Zapraszam do zadawania pytań. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:08: Nie mamy pytań oczekujących. 
 
[Krzysio] 11:09: Czy mogę sfinansować sobie udział w szkoleniu bezpośrednio związanym z 
uruchomieniem mojego projektu? 
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[Ekspert - Magdalena Knop] 11:09: Odpowiedź dla Wojtka: szkolenia dla beneficjentów odnośnie zasad 
rozliczania projektów przeprowadzane są przez Regionalne Instytucje Finansujące, także we Wrocławiu. 
> 
 
[Główny]: ola wszedł o godz. 11:09 
 
[Smok] 11:09: Czy w ramach projektu można ponieść wydatki na nabycie patentów? 
 
[ola] 11:10: witam, mam pytanie. Jaka jest maksymalna kwota dotacji w ramach działania 8.1? 
 
[Milena] 11:11: Nawiązując do kosztów proszę o informację czy koszt wynajmu lokalu, w którym 
prowadzona jest działalność może być kosztem kwalifikowanym? 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 11:13: Odpowiedź dla Krzysia: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, do kosztów kwalifikowanych 
zalicza się zakup szkoleń bezpośrednio związanych z uruchomieniem i obsługą e-usługi dla osób 
zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem, 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 11:14: c.d. odpowiedzi dla Krzysia: do wysokości nieprzekraczającej 10% 
pozostałych całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:14: Mamy pytanie oczekujące od Wojtek Czy te szkolenia odbywają się 
raczej w Warszawie czy tez w innych większych miastach? 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:14: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. Mamy pytania 
oczekujące. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:15: Przepraszam odpowiedź dla Wojtka już padła Odpowiedź dla 
Wojtka: szkolenia dla beneficjentów odnośnie zasad rozliczania projektów przeprowadzane są przez 
Regionalne Instytucje Finansujące, także we Wrocławiu. > 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 11:16: Odpowiedź dla Smoka: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, do kosztów kwalifikowanych 
zalicza się nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, 
nieopatentowanej wiedzy technicznej, 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 11:18: c.d. Odpowiedzi dla Smoka: jeżeli wartości te spełniają łącznie 
następujące warunki: 
a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów projektu objętego wsparciem, 
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami, 
c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych. 
Nie obejmuje to kosztów uzyskania prawa ochrony własności intelektualnej (kosztów uzyskania 
patentu)> 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 11:22: Odpowiedź dla Oli: Kwota wsparcia, nie może przekroczyć 600 000 
zł., a jednocześnie jest ograniczona limitem pomocy de minimis. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub 
małego przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki: 
1) jest osobą fizyczną i w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat, 
2) ubiega się o wsparcie w kwocie nieprzekraczającej 80 000 zł 
– wielkość wsparcia może wynosić do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. > 
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[Ekspert - Magdalena Knop] 11:26: Odpowiedź dla Mileny: Koszt wynajmu lokalu może być kosztem 
kwalifikowanym w takim zakresie w jakim lokal ten będzie użytkowany na potrzeby projektu objętego 
wsparciem. Koszt ten mieści się w kategorii kosztów ogólnych obejmujących zakup usług 
transportowych, telekomunikacyjnych, komunalnych lub pocztowych, zakup usług księgowych, 
prawnych, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, najem i eksploatację pomieszczeń, 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 11:26: c.d. odpowiedzi dla Mileny: do wysokości 20% pozostałych 
całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.> 
 
[Milena] 11:28: Dziękuję. 
 
[Jacek] 11:28: Czy obserwuje Pani jakąs zmianę na przestrzeni tych kilku lat od kiedy działa 8.1 tj. chodzi 
mi o uczenie się PARP'u jeśli chodzi o zmniejszenie biurokracji oraz czy w samych projektach są jakieś 
trendy, projekty nastawione na cos innego niż np. było to 2 lata temu? 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:28: Zapraszam do zadawania pytań. 
 
[Milena] 11:29: Moje ostatnie pytanie: Czy osoba zatrudniona na umowę o pracę u innego pracodawcy 
może otrzymać dotację na założenie własnej firmy (np. prowadzenie sklepu internetowego)? 
 
[Huba] 11:32: Czy w ramach projektu można ponieść wydatki na licencje zawodowe? 
 
[ola] 11:34: A czy  w ramach jednego konkursu, jedna osoba może złożyć kilka wniosków o wsparcie? 
[Ekspert - Magdalena Knop] 11:34: Odpowiedź dla Jacka: Na przestrzenie ostatnich lat PARP 
wprowadziła zmiany w postaci informatyzacji procedur. Wnioski o dofinansowanie składa się obecnie 
przez generator wniosków, a posiadając kwalifikowany podpis elektroniczny, formalne potwierdzenie 
złożenia dokumentacji może być wykonane przez platformę ePUAP. Wprowadzono też zmianę 
polegającą na tym, że o przyjęciu wniosku i o możliwości znalezienia się wniosku na liście rankingowej 
nie decyduje kolejność złożenia wniosków. 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 11:35: c.d. odpowiedzi dla Jacka: Ocenie podlegają wszystkie złożone 
wnioski na podstawie punktacji kryteriów merytorycznych fakultatywnych.> 
 
[Jacek] 11:39: tak pamiętam tą sytuacje kiedy kryterium złożenia wniosku było nasze miejsce w kolejce:) 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 11:40: Odpowiedź dla Mileny: Wnioskodawcami działania 8.1 POIG mogą 
być tylko przedsiębiorcy, a prowadzenie sklepu internetowego nie stanowi e-usługi w rozumieniu 
działania 8.1 POIG.  W myśl definicji e-usługi zawartej w rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 11:40: c.d. odpowiedzi do Mileny: do e-usług nie zalicza się  dostawy 
towarów, w których przypadku zamawianie i obsługa zamówienia odbywa się elektronicznie.> 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 11:43: Odpowiedź dla Huby: Koszty kwalifikowane muszą być związane z 
realizacją projektu, którego celem jest stworzenie e-usługi. Koszt licencji zawodowej nie będzie miała 
bezpośredniego związku z projektem, nie będzie więc mógł stanowić kosztu kwalifikowanego> 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 11:46: Odpowiedź dla Oli: Wsparcie, może być udzielone jednokrotnie 
mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, który złożył nie więcej niż jeden wniosek o udzielenie 
wsparcia w ramach danego konkursu.> 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:49: Zapraszam do dyskusji 
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[Moderator - Tomasz Charkot] 11:50: do końca spotkania pozostało 10 minut. Proszę o zadawanie pytań. 
 
[Jacek] 11:51: tak w nawiązaniu do odpowiedzi dla Oli tzn. że np. w kolejnej rundzie mogę znowu 
składać wniosek na mój kolejny projekt/ 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 11:52: Odpowiedź dla Jacka: Owszem. Teoretycznie istnieje taka możliwość, 
ale obecnie ogłoszona runda jest ostatnią planowaną w ramach działania 8.1 POIG i obecnej 
perspektywy finansowej> 
[Główny]: ola wyszedł o godz. 11:53 
 
[Jacek] 11:54: Czy to już pewne, że nie będzie kolejnych rund tego działania? 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 11:54: Za chwile kończymy konsultację. Proszę o ostanie pytanie 
 
[Główny]: Smok wyszedł o godz. 11:55 
 
[Leila] 11:55: Czy pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach można uznać jako formę  promocji i reklamy 
elektronicznej w projektach w ramach działania 8.1? 
 
[Główny]: Huba wyszedł o godz. 11:56 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 11:57: Odpowiedź dla Jacka: Zgodnie z oficjalnymi informacjami jest to 
ostatnia runda. Z uwagi na fakt, że do końca roku muszą zostać podpisane wszystkie umowy, nie bardzo 
widzę możliwość dla przeprowadzenia kolejnej potencjalnej rundy aplikacyjnej.> 
 
[Wojtek] 11:58: Pani Magdaleno dziękuje za rozmowę i za wyjaśnienie interesujących kwestii. 
[Główny]: Wojtek wyszedł o godz. 11:58 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 11:58: Odpowiedź dla Leili: Pozycjonowanie stron może stanowić formę 
promocji projektu i może stanowić koszt kwalifikowany w ramach działania 8.1 POIG 
 
[Ekspert - Magdalena Knop] 11:58: Odpowiedź dla Wojtka: Również dziękuję za rozmowę.> 
 
[Główny]: Krzysio wyszedł o godz. 12:00 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:00: Czas naszego spotkania dobiegł końca. Szanowni Państwo –
dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:00: Jeżeli interesują Państwa inne kwestie związane z prowadzeniem 
biznesu w Unii Europejskiej, a w szczególności uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu z 
nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network poprzez adres: eic@darr.pl. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:00: 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). 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:00: 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. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:00: Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu Enterprise 
Europe Network West Poland w okresie styczeń 2013-grudzień 2014 roku organizujemy 24 czaty. 
Dzisiejszy był SZÓSTYM z serii. Kolejny czat już niebawem. 

mailto:eic@darr.pl
http://www.darr.pl/
http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe


 

strona 9 z 9 

 
[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). 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:02: 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. 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:02: Sieć Enterprise Europe Network jest współfinansowana przez Unię 
Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 
(http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu państwa.  
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:02: Więcej informacji na temat Sieci: een.ec.europa.eu 
 
[Moderator - Tomasz Charkot] 12:02: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 
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