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Instrumenty wspierania działalności eksportowej przedsiębiorstw 

12 lutego 2009 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 
 

[Moderator – Barbara Buryta] 9:56 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 INSTRUMENTY WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI 
EKSPORTOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:56 am: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pani RENATA 
IWANIUK. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:56 am: Pani RENATA IWANIUK obecnie pełni funkcję Naczelnika 
Wydziału Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Ministerstwie Gospodarki. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:56 am: Pracownikiem Ministerstwa Gospodarki jest od 8 lat i 
specjalizuje się w tematyce eksportu, zarządzania projektami i pozyskiwania zewnętrznych źródeł 
finansowania na rozwój przedsiębiorstw. 
 
[Ekspert Renata Iwaniuk] 9:56 am: Witam Państwa serdecznie> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:57 am: Upowszechnia wśród polskich firm wiedzę w tych obszarach, 
udzielając odpowiedzi na zapytania, prowadząc szkolenia oraz pisząc artykuły, opracowania w 
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zakresie instrumentów wsparcia eksportu oraz przewodniki po zewnętrznych źródłach finansowania 
działalności eksportowej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:57 am: Niektóre z artykułów i opracowań Renaty Iwaniuk 
poświęconych instrumentom wsparcia eksportu to: „Zewnętrzne źródła finansowania działalności 
eksportowej”, „Zasady wykonywania nowo wdrażanej usługi doradczej „Paszport do eksportu”. 
Instrumenty promocji eksportu”, „Pomysł na branżowy projekt promocyjny” – Rynki Zagraniczne nr 
6/2006, „Inwestycja w certyfikat” – tygodnik Rynki Zagraniczne nr 9/2006 r., cas’y z „Podręcznika 
dobrych praktyk”, projektu szkoleniowego „Przygotowanie do eksportu”. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:57 am: Ukończyła studia ekonomiczne na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Toruńskiego, podyplomowe studia w zakresie handlu 
zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej i zarządzania projektami finansowanymi z funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. 
Koźmińskiego. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:57 am: Informacje na temat doświadczenia Pani RENATY IWANIUK 
znajdą Państwo na naszej stronie (www.darr.pl) w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty 
internetowe / Archiwum czatów 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:57 am: Zacznijmy nasz dzisiejszy czat - Szanowna Pani, tematem 
przewodnim naszego spotkania jest wsparcie na działalność ‘eksportową’, a ta, jak wiemy dotyczy 
wyłącznie relacji przedsiębiorców z Państw Członkowskich UE i EOG z przedsiębiorcami z krajów 
spoza UE. 
 
[Główny]: imex wszedł o godz. 9:57 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:57 am: Czy istotnie w ramach instrumentów, które są obecnie 
dostępne dla przedsiębiorców są tylko te, które wspierają eksport czy również są takie, które 
umożliwiają współpracę z przedsiębiorcami z krajów UE/EOG czyli tzw.wewnątrzwspólnotowe 
nabycie i dostawę towarów ? 
 
[Główny]: Anna Urbaniak wszedł o godz. 9:57 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:57 am: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź użyje 
znak ">" 
 
[Główny]: piotr wroblewski wszedł o godz. 9:58 am 
 
[Główny]: marketing wszedł o godz. 9:58 am 
 
[Główny]: Krupski Tomasz wszedł o godz. 9:58 am 
 
[Główny]: PPHU BATEX wszedł o godz. 9:59 am 
 
[Główny]: Sopio Sp z o.o. wszedł o godz. 9:59 am 
 
[Główny]: Winnicki wszedł o godz. 9:59 am 
 
[Główny]: Agnieszka.K. wszedł o godz. 9:59 am 
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[Ekspert Renata Iwaniuk] 10:01 am: Odpowiadam na pytanie inicjujące: Spośród  oferowanych przez 
Ministerstwo Gospodarki instrumentów wsparcia w ramach zasady de minimis tylko wsparcie na 
dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu dotyczy rynków pozaunijnych. Pozostałe 
instrumenty:  wsparcie przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport, branżowe projekty 
promocyjne czy realizacja przedsięwzięć promocyjnych dotyczą wszystkich rynków, w tym JRE> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: Dziękuję. Zapraszam Państwa do zadawania pytań 
 
[Pavel] 10:02 am: Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać dofinansowanie ze środków 
Ministerstwa Gospodarki i funduszy strukturalnych? 
 
[Główny]: Maximex wszedł o godz. 10:02 am 
 
[zeizafoun] 10:03 am: jakie są koszty kwalifikowane POIG 6.1? 
 
[Główny]: PlayArt wszedł o godz. 10:03 am 
 
[Ekspert Renata Iwaniuk] 10:03 am: Warunki otrzymania dofinansowania na działalność promocyjną 
przedsiębiorstw określają programy. Zasada ta dotyczy zarówno programów finansowanych ze 
środków Ministra Gospodarki jak i ze środków funduszy unijnych nowego okresu programowania, 
2007-2013> 
 
[Główny]: Dawid wszedł o godz. 10:04 am 
 
[Główny]: agata wyszedł o godz. 10:04 am 
 
[Marco] 10:05 am: Witam wszystkich! Chciałbym zapytać kto stanowi grupę docelową poddziałania 
6.2.1 
 
[Główny]: aleksandra szala wszedł o godz. 10:05 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:06 am: Obecnie oczekujemy na odpowiedź na pytanie od 
[zeizafoun] 10:03 am: jakie są koszty kwalifikowane POIG 6.1? 
 
[Ekspert Renata Iwaniuk] 10:07 am: W pierwszym etapie przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na 
przygotowanie Planu rozwoju eksportu (PRE), w II etapie dofinansowanie na wdrożenie Planu 
rozwoju eksportu. Katalog kosztów kwalifikowanych na I i II etap jest dostępny na stronie 
www.parp.gov.pl - Fundusze Strukturalne - Działanie 6.1> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:07 am: Proszę o odpowiedź na pytanie [Marco] 10:05 am: Witam 
wszystkich! Chciałbym zapytać kto stanowi grupę docelową poddziałania 6.2.1 
 
[Ekspert Renata Iwaniuk] 10:09 am: Odpowiedź dla użytkownika Marco: Grupę tę stanowią Centra 
Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) – występujące w roli „pośredników informacji inaczej 
brokerów informacji”, które swoją usługę informacyjną będą świadczyć bezpłatnie przedsiębiorcom, 
zainteresowanym m.in.: prowadzeniem działalności eksportowej czy rozpoczęciem inwestycji na 
rynku zagranicznym> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:09 am: Bardzo proszę o kolejne pytanie 
 
[ola] 10:09 am: Czy przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie na wystawiennictwo podczas 
targów? 
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[Marco] 10:10 am: Czy małe przedsiębiorstwo (zatrudniające ponad 20 osób) producent haków 
holowniczych do samochodów osobowych i dostawczych może ubiegać się o pomoc finansową na 
uzyskanie certyfikatów wyrobów poprzez badania wytrzymałościowe swoich wyrobów w 
Przemysłowym  Instytucie Motoryzacji PIMOT w Warszawie, wystawienie i wydanie dokumentu 
„homologacji typu”? Koszt badania 5.500zł  za 1 hak holowniczy. Koszt wystawienia dokumentu 
400zł. Mówi o tym art. 4A ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu P.A 
 
[ola] 10:11 am: Czy przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie na  wystawiennictwo podczas 
targów  w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu? 
 
[Główny]: Szatanek wszedł o godz. 10:11 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:11 am: Mamy dwa pytania od uczestnika [ola] oraz jedno od 
[Marco] 
 
[Ekspert Renata Iwaniuk] 10:12 am: Odpowiedź dla użytkownika Ola: Przedsiębiorca może ubiegać 
się o dofinansowanie udziału w przedsięwzięciach targowo-wystawienniczych przede wszystkim w 
ramach Regionalnych Programów Operacyjnych> 
 
[Główny]: agata wszedł o godz. 10:12 am 
 
[zeizafoun] 10:13 am: rozumiemy, że pieniądze są tylko na doradztwo? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:14 am: pytania oczekujące od [ola] 10:11 am: Czy przedsiębiorca 
może otrzymać dofinansowanie na wystawiennictwo podczas targów  w ramach działania 6.1 
Paszport do eksportu? oraz [zeizafoun] 10:13 am: rozumiemy, że pieniądze są tylko na doradztwo? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:14 am: Wcześniej jednak prosimy o odpowiedź na pytanie od 
[Marco] 
 
[Franciszek] 10:15 am: Czy w momencie składania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 6.1. 
POIG, muszę mieć podpisaną umowę z firmą doradczą, która mój projekt (przygotowanie planu 
rozwoju eksportu) zrealizuje? We wniosku jest już mowa o  wydatkach całkowitych, rozumiem, że 
muszą one wynikać z ważnej umowy z wykonawcą projektu? Z dokumentacji działania 6.1. wynika 
też, że powinien dysponować ofertami min. od trzech firm doradczych, czy już na etapie składania 
wniosku? 
 
[Ekspert Renata Iwaniuk] 10:16 am: Odpowiedź dla użytkownika Marco: W ramach programu o 
dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu firma może ubiegać się wyłącznie na uzyskanie 
certyfikatu zgodności wyrobu wymaganego w obrocie na rynkach zagranicznych. Wsparcie w ramach 
programu nie obejmuje certyfikatów wymaganych na JRE. Wydawany przez Przemysłowy Instytut 
Motoryzacji PIMOT dokument "homologacja typu" pozwala Państwu na sprzedaż produktów w 
Polsce i na rynku europejskim. Dlatego firma ta nie może skorzystać z naszego programu> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:17 am: To teraz pytanie oczekujące od [ola] 10:11 am: Czy 
przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie na wystawiennictwo podczas targów  w ramach 
działania 6.1 Paszport do eksportu? 
 
[Ekspert Renata Iwaniuk] 10:20 am: Do Zeizafoun: W I etapie prowadzącym do opracowania Planu 
rozwoju eksportu przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie na doradztwo. Drugi etap dotyczy 
realizacji Planu rozwoju eksportu i zakupu usług nie tylko doradczych> 
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[Moderator – Barbara Buryta] 10:20 am: Dziękuję. W takim razie pytanie oczekujące od [ola] 10:11 
am: Czy przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie na wystawiennictwo podczas targów  w 
ramach działania 6.1 Paszport do eksportu? 
 
[Pavel] 10:22 am: Czy można otrzymać dofinansowanie na eksport np. towarów polskich do swoich 
sklepów w Niemczech? 
 
[Ekspert Renata Iwaniuk] 10:23 am: Do Franciszek: Przedsiębiorca składający wniosek nie jest 
zobowiązany do wskazania nazwy firmy doradczej, która przygotuje przedsiębiorcy Plan rozwoju 
eksportu. Jednakże taka firma będzie musiała być wybrana przez przedsiębiorcę w drodze zapytania 
ofertowego. PARP dla programu 6.1 nie wskazuje jednostek doradczych, które mogą przygotowywać 
PRE. Każda firma wybiera wykonawcę Planu sama> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:24 am: Dziękuję Oczekuje [ola] 10:11 am: Czy przedsiębiorca może 
otrzymać dofinansowanie na wystawiennictwo podczas targów  w ramach działania 6.1 Paszport do 
eksportu? i [Pavel] 10:22 am: Czy można otrzymać dofinansowanie na eksport np. towarów polskich 
do swoich sklepów w Niemczech?? 
 
[Ekspert Renata Iwaniuk] 10:26 am: Do Ola: Przedsiębiorca w ramach 6.1 może otrzymać 
dofinansowanie na udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze 
wystawcy. Może alternatywnie otrzymać dofinansowanie na udział w misjach gospodarczych za 
granicą> 
 
[Ekspert Renata Iwaniuk] 10:27 am: Do Paweł: Proszę o uszczegółowienie pytania, czy dotyczy ono 
Paszportu do eksportu? > 
 
[Szatanek] 10:28 am: Witam, 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:28 am: Proszę użytkownika [Pavel] o sprecyzowanie 
 
[Szatanek] 10:29 am: do kiedy można składać wnioski do działania 6.1? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:30 am: A w międzyczasie proszę Eksperta o odpowiedź na pytanie 
[Szatanek] 10:29 am: do kiedy można składać wnioski do działania 6.1? 
 
[Główny]: Marco Polo wyszedł o godz. 10:30 am 
 
[Franciszek] 10:31 am: Rozumiem więc, że realizację projektu w ramach działania 6.1. POIG można 
też rozpocząć dopiero po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu projektu do wsparcia? A więc kiedy 
już będę pewny, że otrzymam dofinansowanie. 
 
[Ekspert Renata Iwaniuk] 10:33 am: Odpowiedź dla Szatanek: I runda aplikacyjna do Działania 6.1 
będzie trwała od 16 lutego do 31 marca 2009 r. Jednakże PARP zastrzega sobie możliwość zamknięcia 
naboru wniosków przed dniem 31 marca, jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych 
wniosków osiągnie 120% alokacji wyznaczonej w ramach rundy aplikacyjnej.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:33 am: Mamy kolejne pytanie od [Franciszek] 10:31 am: Rozumiem 
więc, że realizację projektu w ramach działania 6.1. POIG można też rozpocząć dopiero po 
otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu projektu do wsparcia? A więc kiedy już będę pewny, że 
otrzymam dofinansowanie. 
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[Główny]: PlayArt wyszedł o godz. 10:33 am 
 
[Główny]: imex wyszedł o godz. 10:33 am 
 
[Główny]: Sopio Sp z o.o. wyszedł o godz. 10:33 am 
[Główny]: Maximex wyszedł o godz. 10:33 am 
 
[Anna Urbaniak] 10:34 am: W związku z faktem, iż wiele imprez targowych cieszy się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Czy koszt związany z wpłaceniem zaliczki na rzecz organizatora targów celem 
zgłoszenia uczestnictwa (zarezerwowania powierzchni wystawienniczej) w targach przed złożeniem 
wniosku do etapu II, a po uzyskaniu dofinansowania w ramach etapu I będzie kosztem 
kwalifikowanym w ramach etapu II? Dodam, że regulamin do działania 6.1 gwarantuje środki na etap 
II po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji wniosku złożonego do etapu I. 
 
[Marco] 10:34 am: W związku z tym, ze PIMOT przeprowadza badania uprawniające do otrzymania 
certyfikatu również na rynki poza UE, czy wydatek ten (badania wytrzymałościowe) będzie kosztem 
kwalifikowanym. Usługa ta to usługa badawczo- rozwojowa w dziedzinie techniki i technologii 
świadczona przez PIMOT (nr. usługi: 73.10.13-00.00) 
 
[Ekspert Renata Iwaniuk] 10:35 am: Do Franciszek: Rozpoczęcie realizacji projektu po otrzymaniu 
informacji o jego zatwierdzeniu jest najlepszym rozwiązaniem> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:35 am: W sprawie pytania od uczestnika [Pavel] - czy są w ogóle 
jakieś źródła dofinansowania na eksport np. towarów polskich do swoich sklepów w Niemczech> 
 
[Anna Urbaniak] 10:36 am: Uzupełnienie do pytania o koszt kwalifikowany: W związku z faktem, iż 
wiele imprez targowych cieszy się dużym zainteresowaniem należy zgłosić swoje uczestnictwo dużo 
wcześniej (często nawet na pół roku wcześniej). Zgłoszenie związane jest  z  wpłaceniem zaliczki na 
rzecz organizatora targów. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:37 am: Mamy trzy pytania oczekujące tj. [Anna Urbaniak] 10:34 am 
oraz uzupełnienie [Anna Urbaniak] 10:36 am i pytanie [Marco] 10:34 am 
 
[Główny]: Sopio Sp. z o.o. wszedł o godz. 10:40 am 
 
[Ekspert Renata Iwaniuk] 10:40 am: Do Anna Urbaniak: Koszt dofinansowania może być kosztem 
kwalifikowanym po dacie złożenia wniosku na II etap - wdrożenie Planu rozwoju eksportu. Proszę 
pamiętać o tym, że Plan rozwoju eksportu musi zostać wcześniej zaakceptowany przez RIF, następnie 
należy złożyć wniosek na dofinansowanie II etapu, w ramach ogłoszonej rundy aplikacyjnej> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:42 am: To proszę o odpowiedź na pytanie [Marco] 10:34 am: W 
związku z tym, ze PIMOT przeprowadza badania uprawniające do otrzymania certyfikatu również na 
rynki poza UE, czy wydatek ten (badania wytrzymałościowe) będzie kosztem kwalifikowanym. Usługa 
ta to usługa badawczo- rozwojowa w dziedzinie techniki i technologii świadczona przez PIMOT (nr. 
usługi: 73.10.13-00.00) 
 
[Anna Urbaniak] 10:42 am: Czyli rezerwacji powierzchni należy dokonać po złożeniu wniosku do 
etapu II, a po zaakceptowaniu Planu Rozwoju? 
 
[Ekspert Renata Iwaniuk] 10:44 am: DO Marco: Badanie wytrzymałościowe może być kosztem 
kwalifikowanym tylko wtedy, jeżeli wniosek o dofinansowanie będzie dotyczyć całego procesu 
prowadzącego do otrzymania certyfikatu wymaganego poza rynkiem UE. Ministerstwo Gospodarki 
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nie dofinansowuje, w ramach tego programu działań, które umożliwią sprzedaż produktów w Polsce 
czy na JRE.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:45 am: Jest pytanie doprecyzowujące od uczestnika [Anna 
Urbaniak] 10:42 am: Czyli rezerwacji powierzchni należy dokonać po złożeniu wniosku do etapu II, a 
po zaakceptowaniu Planu Rozwoju? 
 
[Ekspert Renata Iwaniuk] 10:48 am: Odpowiedź Pani Anna Urbaniak: Rozumiem, że rezerwacji 
towarzyszy wpłata środków finansowych. I to stanowi główny problem. Wydatki poniesione przed 
datą złożenia wniosku, nie będą wydatkami kwalifikowanymi. Plan Rozwoju Eksportu stanowi 
podstawę do ubiegania się o dofinansowanie II etapu realizacji projektu.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:49 am: Wróćmy do sprawy uczestnika [Pavel] - czy w ogóle są jakieś 
źródła dofinansowania na eksport towarów polskich do swoich sklepów w Niemczech 
 
[Szatanek] 10:50 am: który z oferowanych przez Ministerstwo Gospodarki instrumentów wspiera 
grupowe przedsięwzięcia firm?? 
 
[Ekspert Renata Iwaniuk] 10:55 am: Do Pana Pawła: Instrumenty Ministerstwa Gospodarki wspierają 
działania promocyjne firm na rynkach zagranicznych. Jeśli Pan reprezentuje sektor MSP, prowadzi 
działalność gospodarczą i posiada siedzibę na terytorium RP, a Pana przychody z tytułu eksportu 
(wewnątrz-wspólnotowej dostawy) za poprzedni rok przed rokiem złożenia wniosku, nie były wyższe 
niż 30% Pana przychodów ogółem, to można ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 6.1> 
 
[Główny]: aleksandra szala wyszedł o godz. 10:56 am 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:56 am: Bardzo dziękuję. Mamy pytanie od [Szatanek] 10:50 am: 
który z oferowanych przez Ministerstwo Gospodarki instrumentów wspiera grupowe przedsięwzięcia 
firm? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:57 am: Zapraszam do zadawania kolejnych pytań 
 
[Ekspert Renata Iwaniuk] 10:57 am: Trzy spośród czterech oferowanych programów Ministerstwa 
Gospodarki wspierają przedsięwzięcia promocyjne firm o charakterze grupowym. W ramach 
branżowych projektów promocyjnych realizowanych z udziałem koordynatora projektu, wsparcie ma 
charakter bezpośredni, w ramach programu „przedsięwzięcia wydawnicze” i „przedsięwzięcia  w 
zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na JRE”, wsparcie ma charakter pośredni> 
 
[Główny]: Szatanek wyszedł o godz. 10:58 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:58 am: Na razie nie mamy pytań oczekujących. Proszę wobec tego o 
zadanie pytania 
 
[Główny]: Joanna F. wszedł o godz. 10:58 am 
 
[Główny]: aleksandra wszedł o godz. 10:58 am 
 
[Główny]: Joanna F. wyszedł o godz. 10:59 am 
 
[Główny]: Maximex wszedł o godz. 11:00 am 
 
[Główny]: PaulaK. wszedł o godz. 11:00 am 
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[Moderator – Barbara Buryta] 11:01 am: Czyżby nie było więcej pytań do Pani Ekspert ? 
 
[PaulaK.] 11:01 am: Jestem z woj. kujawsko - pomorskiego- z jakiego programu mogę sfinansować 
udział w targach, gdzie należy złożyć wniosek? 
 
[Maximex] 11:02 am: Co może otrzymać przedsiębiorca w ramach Podziałania 6.2.1. Jaki jest cel 
realizacji projektu? 
 
[Główny]: kasiekcz wyszedł o godz. 11:03 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:03 am: W nawiązaniu do pytania uczestnika [PaulaK.] Pozwolę sobie 
dodatkowo spytać: Czy przedsiębiorstwa ze wszystkich województw mogą otrzymać wsparcie na 
udział w zagranicznych imprezach targowo-misyjnych? 
 
[Franciszek] 11:05 am: Jako że środki przeznaczone w ramach I rundy aplikacyjnej w ramach działania 
6.1. POIG (35 609 770,66 PLN) będą mogły dofinansować tylko projekty polegające na przygotowaniu 
Planu Rozwoju Eksportu i są ograniczone dla każdego beneficjenta wysokością 10 000 PLN, to 
dofinansowanie otrzyma minimum (w przypadku ubiegania się wszystkich o najwyższe możliwe 
dofinansowanie) 3560 beneficjentów? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:06 am: Kolejka pytań: [PaulaK.] 11:01 am; [Maximex] 11:02 am; 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:03 am oraz [Franciszek] 11:05 am 
 
[Ekspert Renata Iwaniuk] 11:06 am: Do Pani PauliK: W ramach RPO WK-P, Działanie 5.5 Promocja i 
rozwój markowych produktów, może Pani ubiegać się o dofinansowanie udziału w przedsięwzięciu 
targowo-wystawienniczym. Za realizację tego Działania odpowiedzialny jest Departament Polityki 
Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim> 
 
[Marco] 11:09 am: . 
 
[Ekspert Renata Iwaniuk] 11:09 am: Do Maximex: Celem ogólnym projektu jest wzrost poziomu 
umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie dostępu do kompleksowych usług o 
charakterze informacyjnym w zakresie eksportu, realizacji inwestycji, w tym inwestycji zagranicznych. 
Cel ten będzie realizowany poprzez krajową sieć 16 COIE, zlokalizowanych po jednym w każdym 
województwie, które działać będą we współpracy z Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji 
Ambasad RP (WPHiI) za granicą> 
 
[Anna Urbaniak] 11:13 am: Jakie programy, działania oferowane są przez Ministerstwo na 
finansowanie działalności eksportowej? 
 
[zeizafoun] 11:13 am: czy Pani Ekspert nie odniosła wrażenia, ze wszystkie te procedury pozyskania 
funduszy na umiędzynarodowienie polskich firm są bardzo zawiłe, mało dostępne i mało czytelne dla 
MSP? 
 
[Ekspert Renata Iwaniuk] 11:13 am: Do Moderatora: Nie we wszystkich RPO dofinansowanie udziału 
przedsiębiorców w targach jest możliwe. Brak jest np. możliwości sfinansowaniu udziału w tego 
rodzaju przedsięwzięciach  promocyjnych przedsiębiorstw  reprezentujących woj. opolskie.  Poza 
tym, dofinansowanie może mieć charakter bezpośredni – to przedsiębiorca otrzymuje wsparcie bądź 
pośredni – m.in. poprzez dofinansowanie projektów realizowanych przez JST lub instytucje otoczenia 
biznesu> 
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[Moderator – Barbara Buryta] 11:14 am: Komunikat dla uczestników - oczekujemy na odpowiedzi na 
trzy pytania:, [Franciszek] 11:05 am, [Anna Urbaniak] 11:13 am oraz [zeizafoun] 11:13 am 
 
[Eliasz] 11:15 am: W nawiązaniu do pytania dot. haków: We wniosku o dofinansowanie kosztów 
uzyskania certyfikatu wyrobu (poz nr 19) jest wymagane jedynie "uzasadnienie uzyskania certyfikatu" 
i czy w związku z tym Ministerstwo weryfikuje czy taki certyfikat jest niezbędny do handlu na danym 
rynku - skoro we wniosku nie ma wymogu załączenia takiego zaświadczenia / dowodu 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:16 am: Przypominam pytanie od uczestnika [Franciszek] 11:05 am: 
Jako że środki przeznaczone w ramach I rundy aplikacyjnej w ramach działania 6.1. POIG (35 609 
770,66 PLN) będą mogły dofinansować tylko projekty polegające na przygotowaniu Planu Rozwoju 
Eksportu i są ograniczone dla każdego beneficjenta wysokością 10 000 PLN, to dofinansowanie 
otrzyma minimum (w przypadku ubiegania się wszystkich o najwyższe możliwe dofinansowanie) 3560 
beneficjentów? 
 
[Anna Urbaniak] 11:16 am: Uzupełnienie: Jakie są główne różnice pomiędzy programami 
oferowanymi przez Ministerstwo a Programem POIG 6.1? 
 
[Ekspert Renata Iwaniuk] 11:17 am: Do Pana Franciszka: Zgodnie z informację przekazaną przez PARP 
podczas spotkania informacyjnego w dniu 9 lutego br. planowane są 3 rundy aplikacyjne w 2009 roku 
> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:18 am: Przypominam pytanie od uczestnika [Anna Urbaniak] 11:13 
am: Jakie programy, działania oferowane są przez Ministerstwo na finansowanie działalności 
eksportowej? i Uzupełnienie: Jakie są główne różnice pomiędzy programami oferowanymi przez 
Ministerstwo a Programem POIG 6.1? 
 
[Główny]: piotr wroblewski wyszedł o godz. 11:19 am 
 
[Franciszek] 11:20 am: W jaki sposób firma musi wykazać, że udział eksportu w całkowitej jej 
sprzedaży nie przekracza 30%. Chodzi tu tylko o złożenie oświadczenia? 
 
[Ekspert Renata Iwaniuk] 11:22 am: Do Pani Anny Urbaniak: Działanie 6.1 realizowane przez PARP 
skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MSP. Oferowany przez MG program „Branżowe 
projekty promocyjne” wspiera przedsiębiorstwa w ich działaniach na rynkach zagranicznych, ale w 
formule grupowego przedsięwzięcia promocyjnego. W ramach obecnego instrumentarium wsparcia, 
Ministerstwo Gospodarki  nie dofinansowuje indywidualnych przedsięwzięć promocyjnych firm tak 
jak było to realizowane w ramach poddziałania 2.2.2 SPO-WKP, lata 2004-2006> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:22 am: Przypominam pytanie od uczestnika [zeizafoun] 11:13 am: 
czy Pani Ekspert nie odniosła wrażenia, ze wszystkie te procedury pozyskania funduszy na 
umiędzynarodowienie polskich firm są bardzo zawiłe, mało dostępne i mało czytelne dla MSP? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:22 am: Kolejne pytanie o uczestnika [Eliasz] 11:15 am: W 
nawiązaniu do pytania dot. haków: We wniosku o dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu 
wyrobu (poz nr 19) jest wymagane jedynie "uzasadnienie uzyskania certyfikatu" i czy w związku z tym 
Ministerstwo weryfikuje czy taki certyfikat jest niezbędny do handlu na danym rynku - skoro we 
wniosku nie ma wymogu załączenia takiego zaświadczenia / dowodu 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:23 am: Jeszcze jedno pytanie oczekujące: [Franciszek] 11:20 am: W 
jaki sposób firma musi wykazać, że udział eksportu w całkowitej jej sprzedaży nie przekracza 30%. 
Chodzi tu tylko o złożenie oświadczenia? 
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[Moderator – Barbara Buryta] 11:23 am: Chwilowo bardzo proszę nie zadawać pytań 
 
[Ekspert Renata Iwaniuk] 11:24 am: Do Zeizafoun: W trakcie przygotowywania wniosku warto 
korzystać z instrukcji wypełniania wniosku dla danego działania/poddziałania> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:30 am: Oczekujemy na odpowiedzi na pytania od [Eliasz] 11:15 am i 
[Franciszek] 11:20 am 
 
[Ekspert Renata Iwaniuk] 11:33 am: Do Moderator: W punkcie 10 wniosku o dofinansowanie w 
ramach 6.1 przedsiębiorca deklaruje czy przychody z tytułu eksportu w jego przychodach ogółem za 
poprzedni rok są wyższe niż 30% czy też niższe> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:36 am: Bardzo dziękuję za odpowiedź. Czekamy na odpowiedź na 
pytanie uczestnika [Eliasz] 11:15 am: W nawiązaniu do pytania dot. haków: We wniosku o 
dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu (poz nr 19) jest wymagane jedynie 
"uzasadnienie uzyskania certyfikatu" i czy w związku z tym Ministerstwo weryfikuje czy taki certyfikat 
jest niezbędny do handlu na danym rynku - skoro we wniosku nie ma wymogu załączenia takiego 
zaświadczenia / dowodu 
 
[Ekspert Renata Iwaniuk] 11:36 am: Do Moderatora: Oczywiście, że Ministerstwo Gospodarki w 
procesie oceny wniosku weryfikuje, czy dany certyfikat umożliwia prowadzenie działalności 
eksportowej na dany rynek pozaunijny, m.in. poprzez kontakt z jednostką wskazaną we wniosku, 
odpowiedzialną za wydanie certyfikatu, czy przeprowadzenie badania certyfikacyjnego> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:38 am: Proszę o kolejne dwa pytania 
 
[PaulaK.] 11:39 am: Gdzie można znaleźć przewodniki po rynku rosyjskim w wersji elektronicznej? 
 
[Marco] 11:39 am: W przypadku uzyskania zgody Ministra Gospodarki na dofinansowanie roczne w 
wysokości 50.000zł. istnieje możliwość uzyskania certyfikatu „homologacja typu” dla 15 wyrobów w 
bieżącym roku. Pytanie brzmi: Czy można liczyć na taką pomoc w latach następnych na uzyskanie 
certyfikatów dla następnych wyrobów, dających większe możliwości handlowe dla firmy 
do kooperowania z rynkami zewnętrznym? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:39 am: Dziękuję. Czekamy na dwie odpowiedzi. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:43 am: Przypomnę pytania: [PaulaK.] 11:39 am: Gdzie można 
znaleźć przewodniki po rynku rosyjskim w wersji elektronicznej? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:43 am: oraz [Marco] 11:39 am: W przypadku uzyskania zgody 
Ministra Gospodarki na dofinansowanie roczne w wysokości 50.000zł. istnieje możliwość uzyskania 
certyfikatu „homologacja typu” dla 15 wyrobów w bieżącym roku. Pytanie brzmi: Czy można liczyć na 
taką pomoc w latach następnych na uzyskanie certyfikatów dla następnych wyrobów, dających 
większe możliwości handlowe dla firmy do  kooperowania z rynkami zewnętrznym? 
 
[Franciszek] 11:44 am: Działanie 6.1. POIG. Plan Rozwoju Eksportu. Czy istnieje jakiś wzór takiego 
planu, którym mogłyby się sugerować firmy doradcze przy opracowywaniu projektu? W 
rozporządzeniu MRR wymienione są trzy punkty, które taki plan powinien zawierać. Różne firmy 
doradcze mają swoje metodologie opracowywania tego typu projektów. Jaki stopień 
ogólności/szczegółowości powinien mieć więc taki Plan, aby został zatwierdzony pozytywnie? 
 



 

strona 11 z 12  

[Ekspert Renata Iwaniuk] 11:44 am: Do Pani PauliK: www. trade .gov.pl to nowy serwis internetowy 
Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHiI). Wybierając na tej stronie 
WPHiI Federacja Rosyjska znajdzie Pani m.in. Przewodnik po rynku. Podobnie w przypadku innych 
placówek zagranicznych> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:45 am: Ostatnie pytanie to pytanie od uczestnika [Franciszek] 11:44 
am: Działanie 6.1. POIG. Plan Rozwoju Eksportu. Czy istnieje jakiś wzór takiego planu, którym 
mogłyby się sugerować firmy doradcze przy opracowywaniu projektu? W rozporządzeniu MRR 
wymienione są trzy punkty, które taki plan powinien zawierać, Różne firmy doradcze mają swoje 
metodologie opracowywania tego typu projektów. Jaki stopień ogólności/szczegółowości powinien 
mieć więc taki Plan, aby został zatwierdzony pozytywnie? 
 
[Główny]: Kajetan wyszedł o godz. 11:46 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:46 am: W związku z tym, że mamy dwa pytania oczekujące, a czas 
naszego spotkania dobiega końca, bardzo proszę o jedno-ostatnie pytanie do eksperta 
 
[Główny]: Mike wyszedł o godz. 11:47 am 
 
[Ekspert Renata Iwaniuk] 11:48 am: Do Marco: Pomoc na uzyskanie certyfikatu w ramach pomocy de 
minimis może być udzielana nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 r. Termin złożenia wniosku o 
dofinansowanie upływa z dniem 31 października każdego roku kalendarzowego. Przedsiębiorca w 
ciągu roku może uzyskać dofinansowanie w wysokości nie przekraczającej 50 000 zł, niezależnie od 
ilości złożonych wniosków o dofinansowanie> 
 
[Ekspert Renata Iwaniuk] 11:54 am: Do Pan Franciszek: PARP nie opracowała takiego wzoru Planu 
rozwoju eksportu. Plan jest dokumentem przygotowywanym "na miarę" każdego przedsiębiorcy, 
uwzględniającym więc wszystkie uwarunkowania firmy. Dlatego też Plan ten nie może mieć 
charakteru ogólnego. Literatura przedmiotu - opracowania/książki - wskazuje jakie elementy taki Plan 
powinien zawierać , zdecydowanie szerzej niż elementy wskazane w rozporządzeniu MRR> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:54 am: Zapraszam do zadania ostatniego pytania 
 
[Marco] 11:54 am: Komu nie udzielana jest pomoc de minimis według art. 1 ust. 1 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006r. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:55 am: Dziękuję. To było ostatnie pytanie w dzisiejszym czacie. 
 
[Ekspert Renata Iwaniuk] 11:57 am: Do Marco: Wyłącza się z dofinansowania działalność: a) w 
sektorze rybołówstwa i akwakultury, b) związaną z produkcją pierwotną produktów rolnych, c) 
związaną z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych oraz d) w sektorze 
górnictwa węgla> 
 
[Ekspert Renata Iwaniuk] 11:57 am: Szanowni Państwo, uprzejmie dziękuję za możliwość "spotkania" 
z Państwem na czacie> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:57 am: Mam nadzieję, że są Państwo usatysfakcjonowani. 
Szanowna Pani – niezmiernie dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. Jeżeli mają Państwo 
dodatkowe pytania do Pani RENATY IWANUK, to prosimy je kierować na adres mailowy: eic@darr.pl. 
Pytanie przyjmujemy tylko w dniu dzisiejszym do godziny 16:00. 
 
[zeizafoun] 11:58 am: Dziękujemy 
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[Moderator – Barbara Buryta] 11:58 am: 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. 
 
[Główny]: PaulaK. wyszedł o godz. 11:58 am 
 
[Anna Urbaniak] 11:58 am: dziękujemy 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:58 am: Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland organizujemy 36 czatów. Dzisiejszy był SIÓDMYM z serii. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:58 am: Informacje o tym czacie oraz kolejnych można znaleźć na 
stronie www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / AKTUALNY CZAT. 
Poza tym komunikaty dotyczące kolejnych czatów pojawią się na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:58 am: Najbliższy czat zostanie zorganizowany jutro (13 lutego br.) 
w godzinach 10-12 w zakresie podatków i ubezpieczeń dla pracowników zatrudnionych za granicą. 
Więcej informacji: http://www.darr.pl/?id=234. ZAPRASZAMY. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:58 am: Zapisy wszystkich czatów można znaleźć na wskazanej wyżej 
stronie w zakładce ARCHIWUM CZATÓW. 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:59 am: Prosimy Państwa o sugestie w zakresie tematyki czatów / 
ekspertów, które powinnyśmy dla Państwa przygotować. Sugestie prosimy kierować na adres 
mailowy: eic@darr.pl 
 
[Ekspert Renata Iwaniuk] 11:59 am: Bardzo dziękuję Pani Moderator za możliwość współpracy> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:59 am: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:59 am: 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] 11:59 am: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network 
Wałbrzych – Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 


