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Dotacje na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych – 

program finansowany ze środków Ministra Gospodarki 

16 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: Dotacje na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego 
na rynkach zagranicznych – program finansowany ze środków Ministra Gospodarki. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pani RENATA 
IWANIUK. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Pani RENATA IWANIUK jest Naczelnikiem Wydziału Centrów 
Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Ministerstwie Gospodarki. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Pracuje w Ministerstwa Gospodarki od 8 lat specjalizując się 
w tematyce eksportu, zarządzania projektami i pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na 
rozwój przedsiębiorstwa. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Upowszechnia wśród polskich firm wiedzę w tych 
obszarach, udzielając odpowiedzi na zapytania, prowadząc szkolenia oraz pisząc artykuły, 
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opracowania w zakresie instrumentów wsparcia eksportu oraz przewodniki po zewnętrznych 
źródłach finansowania działalności eksportowej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 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] 10:00 am: Niektóre z artykułów i opracowań Renaty Iwaniuk 
poświęcone instrumentom wsparcia eksportu: 
• „Zewnętrzne źródła finansowania działalności eksportowej”, współautor przewodnika dla 

przedsiębiorców, w ramach projektu finansowanego z SPO WKP, lata 2004-2006, 
• współautor opracowania „Zasady wykonywania nowo wdrażanej usługi doradczej „Paszport do 

eksportu”. Instrumenty promocji eksportu”, 2005 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: • „Pomysł na branżowy projekt promocyjny” – Rynki 
Zagraniczne nr 6/2006, 
• „Inwestycja w certyfikat” – tygodnik Rynki Zagraniczne nr 9/2006 r., 
• autor opracowań z zakresu konsorcjów eksportowych i wsparcia działań eksportowych w ramach 

„Podręcznika dobrych praktyk”, projektu szkoleniowego „Przygotowanie do eksportu”, 2006. 
 
[Główny]: Niko wszedł o godz. 10:01 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 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] 10:01 am: A teraz przechodząc do meritum – bardzo proszę wyjaśnić 
co należy rozumieć pod pojęciem dotacji na certyfikat wyrobu ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź użyje 
znak ">" 
 
[Główny]: bolech wszedł o godz. 10:03 am 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 10:03 am: Dzień dobry Państwu. Mam przyjemność poinformować 
Państwa, że w czacie uczestniczy także ze mną Pan Tomasz Filipowski, który na co dzień - operacyjnie 
zajmuje się programem. Przechodzę do meritu> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:03 am: Witamy Pana 
 
[Główny]: anion wszedł o godz. 10:03 am 
 
[Główny]: LPK wszedł o godz. 10:04 am 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 10:04 am: Po tym pojęciem należy rozumieć: uzyskanie certyfikatu 
zgodności z wymaganiami określonymi w normach danego rynku zagranicznego lub normach 
międzynarodowych, uzyskanie świadectw lub atestów wymaganych w obrocie towarami na rynkach 
zagranicznych, przedłużenie ważności certyfikatów, świadectw lub atestów. Warto podkreślić, iż 
Program nie obejmuje certyfikatów wyrobów wymaganych na Jednolitym Rynku UE. > 
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[Moderator – Barbara Buryta] 10:05 am: Bardzo dziękuję za odpowiedź. Zapraszam Państwa do 
zadawania pytań. 
 
[Albin] 10:06 am: Kto może się ubiegać o dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu ? Do 
kogo skierowany jest program ? 
 
[Główny]: lipo wszedł o godz. 10:08 am 
 
[Główny]: szkolenia.pl wszedł o godz. 10:09 am 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 10:10 am: Program skierowany jest do przedsiębiorców reprezentujących 
sektor MSP (mikro, mali i średni)> Ponadto, 
 
[Anders] 10:11 am: Czy pojęcie Jednolity Rynek UE jest równoznaczne z pojęciem Europejski Obszar 
Gospodarczy ? Tzn. Czy Państwa należące do EOG (a dokładnie Islandia) są objęte wsparciem ? 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 10:12 am: przedsiębiorca nie może mieć zaległości podatkowych oraz 
zaległości z tytułu składek wobec ZUS oraz nie otrzymał pomocy publicznej na uzyskanie certyfikatu 
wyrobu objętego wnioskiem z innych źródeł, w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch 
poprzedzających go latach kalendarzowych,  której wartość brutto, łącznie z pomocą, o którą 
przedsiębiorca ubiega nie może przekroczyć równowartości 200 tys euro> 
 
[staszek] 10:14 am: Witam, chciałbym zapytać jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku? 
 
[Dino] 10:14 am: Na co należy zwrócić uwagę w trakcie przygotowywania wniosku? 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 10:15 am: Z dofinansowanie wyłączone są certyfikaty, świadectwa, atesty 
zgodności z normami Jednolitego Rynku Europejskiego.> 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 10:16 am: Odpowiadam na pytanie P. Staszka: Do wniosku należy 
dołączyć: kopie zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej w bieżącym roku kalendarzowym oraz 
dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych, kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji 
podatkowej NIP, kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze 
podmiotów gospodarki narodowej REGON, > 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:17 am: Jak widzę niektórzy z uczestników czatu zadają bardzo 
szczegółowe pytania, ja jednak - w imieniu tych mniej zorientowanych -  wrócę do spraw 
podstawowych - proszę powiedzieć 1] jakie są podstawy prawne udzielanego wsparcia, 2] źródło 
pochodzenia środków i 3] kto zarządza wsparciem - instytucja zarządzająca 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 10:17 am: kopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności 
Gospodarczej albo kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawione nie wcześniej niż na 6 
miesięcy przed dniem złożenia wniosku.> 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 10:18 am: Wniosek powinien zawierać wymagane informacje na temat 
przedsiębiorcy i prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej, pomocy de minimis uzyskanej 
przez firmę w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych, 
informacje o certyfikowanym wyrobie i samym certyfikacie. Uzasadnienie potrzeby uzyskania 
certyfikatu jest także istotnym elementem przy ocenie wniosku o dofinansowanie. 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 10:22 am: Podstawą udzielanego wsparcia jest rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 31 października 2007 r. Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522, w sprawie udzielania pomocy 
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de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych. Środki pochodzą 
z budżetu Ministra Gospodarki. Departament Instrumentów Wsparcia jest jednostką rozpatrującą 
wnioski i rozliczającą projekty.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:22 am: W imieniu tych mniej zorientowanych proszę również 
wyjaśnić co oznacza przywołane w Rozporządzeniu pojęcie "pomoc de minimis" 
 
[Główny]: syl222@tlen.pl wszedł o godz. 10:22 am 
 
[bolech] 10:23 am: Zdumiewa mnie, ze tak oczywiste informacje o danej firmie trzeba przedkładać w 
formie dokumentów, dlaczego nie mamy sprawnych, krajowych rejestrów, które w sposób 
natychmiastowy identyfikują firmę i jej kondycję formalną? 
 
[Główny]: texal wszedł o godz. 10:25 am 
 
[lipo] 10:26 am: Chciałbym eksportować swoje wyroby na Białoruś, gdzie szukać informacji nt. jakie 
obowiązują tam certyfikaty, świadectwa? 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 10:27 am: Pomoc de minimis to pomoc osobnej kategorii Pomocy 
Publicznej. Z założenia jest to wsparcie o niewielkich rozmiarach, które nie powoduje naruszenia 
podstawowych zasad traktatowych (tzw. progu odczuwalności), nie zakłóca konkurencji na rynku.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:27 am: Dziękuję. Podaję aktualną listę pytań: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:28 am: 1-[bolech] 10:23 am: Zdumiewa mnie, ze tak oczywiste 
informacje o danej firmie trzeba przedkładać w formie dokumentów, dlaczego nie mamy sprawnych, 
krajowych rejestrów, które w sposób natychmiastowy identyfikują firmę i jej kondycję formalną? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:28 am: 2-[lipo] 10:26 am: Chciałbym eksportować swoje wyroby na 
Białoruś, gdzie szukać informacji nt. jakie obowiązują tam certyfikaty, świadectwa? 
 
[syl222@tlen.pl] 10:28 am: witam wszystkich. z pracą w Szczecinie jest trudno. chyba wyjadę do 
Danii. 
 
[syl222@tlen.pl] 10:28 am: co myślicie? macie jakieś kontakty? ktoś jest lub pracował w Danii? 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 10:29 am: Pomoc de minimis regulują przepisy rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy 
de minimis.> 
 
[Główny]: texal wyszedł o godz. 10:30 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:30 am: Do użytkownika [syl222@tlen.pl] - to niestety nie jest temat 
czatu - obawiam się, że na tym forum nie uzyska Pani informacji ws. pracy w Danii. Jeżeli ktoś może 
Pani pomóc to proszę aby wysłał informację bezpośrednio na adres użytkownika tj. syl222@tlen.pl 
 
[Główny]: texal wszedł o godz. 10:30 am 
 
[syl222@tlen.pl] 10:31 am: dziękuje 
 
[Główny]: alfa wszedł o godz. 10:31 am 
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[Ekspert - Renata Iwaniuk] 10:32 am: Odp. dla P.Bolech: Zasady w tym obszarze regulują przepisy. 
Rzeczywiście byłoby sprawniej gdyby skorzystać z Pana sugestii ale musimy kierować się 
obowiązującymi wymaganiami.> 
 
[Główny]: heyholetsgo wszedł o godz. 10:34 am 
 
[Główny]: heyholetsgo wyszedł o godz. 10:34 am 
 
[bolech] 10:35 am: Tak, rozumiem, ale boli mnie ta strata czasu i energii, poza tym, te wszelkie 
labirynty formalne zniechęcają ludzi do aktywności, o ile więcej mieli byśmy dzisiaj firm i tak 
potrzebnych dla rozwoju istotnych problemów do rozwiązania. 
 
[Główny]: syl222@tlen.pl wyszedł o godz. 10:36 am 
 
[texal] 10:37 am: produkujemy włókna polipropylenowe o jakie certyfikaty mogą wystąpić do nas 
odbiorcy z krajów wspólnoty 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:38 am: Podaję aktualną listę pytań: 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 10:38 am: Odp. P. Buryta: Rodzaj certyfikatu, zezwolenia zależy od 
produktu, który chce Pani eksportować. Sugeruję, w każdym przypadku zasięgnąć informacji w 
jednostkach posiadających wiedzę z zakresu certyfikatów, zezwoleń wymaganych  na rynkach 
zagranicznych, np.: w odniesieniu do certyfikatu Oeko-Tex Standard 100 jednostką certyfikującą 
produkty branży tekstylnej i udzielającą informacji w tym obszarze w Polsce jest Instytut 
Włókiennictwa w Łodzi.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:40 am: właściwie jedno - [lipo] 10:26 am: Chciałbym eksportować 
swoje wyroby na Białoruś, gdzie szukać informacji nt. jakie obowiązują tam certyfikaty, świadectwa? , 
ponieważ na pytanie użytkownika [texal] właśnie podano odpowiedź 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 10:42 am: Odp. P. Bolech: Procedura związana z uzyskaniem 
dofinansowania certyfikatu, w ramach omawianego programu, jest stosunkowo uproszczona, jeśli 
porównamy proces aplikowania o środki z funduszy strukturalnych UE. Refundacja poniesionych 
przez przedsiębiorcę kosztów od momentu złożenia kompletnej dokumentacji rozliczeniowej trwa nie 
dłużej niż 4 tygodnie.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:43 am: Dziękuję. Nie mamy pytań oczekujących. Proszę zadawać 
pytania. 
 
[alfa] 10:44 am: Jak długo program będzie funkcjonował? 
 
[bolech] 10:44 am: dziekuje 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 10:47 am: Odp. P. Textal: Program dotyczy możliwości uzyskania 
certyfikatów pozwalających eksportować na rynki po za unijne. Państwo we własnym zakresie 
powinniście pozyskać w kraju bądź za granicą informacje jakie certyfikaty są wymagane na danym 
rynku. Jeśli w kraju nie uda się Państwu pozyskać takiej informacji sugeruję skontaktować się z 
Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w celu zasięgnięcia informacji.> 
 
[Egil] 10:47 am: Czy jeśli firma nie dokonała zmiany i nadal posługuje się starym PKD (2004) to czy 
może to być podstawą do odrzucenia wniosku ? 
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[Ekspert - Renata Iwaniuk] 10:48 am: Odp. P. Alfa: W ramach tego Programu pomoc może być 
udzielana nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 roku.> 
 
[Plus] 10:48 am: A jak często ogłaszane są terminy naboru wniosków ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:49 am: Czy jeden przedsiębiorca może skorzystać z programu 
wielokrotnie 
 
[kwisniewska] 10:49 am: Jaka jest maksymalna kwota dotacji na uzyskanie certyfikatu? 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 10:50 am: Odp. P. Agil: Jeżeli produkt który Pan produkuje nie jest 
wyłączone ze wsparcia, w ramach reguły de minimis, to stary kod PKD nie będzie podstawą do 
odrzucenia wniosku.> 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 10:52 am: Odp. P. Plus: W ramach tego Programu nie ma trybu 
konkursowego. Wnioski przyjmowane i rozpatrywane są w trybie ciągłym bez ogłaszania terminów 
naboru.> 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 10:54 am: Odp. P. Kwisniewska: Roczny limit pomocy, który może Pani 
otrzymać wynosi 50 tys PLN i stanowi to maksymalnie 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia 
pomocą. W praktyce oznacza to, że może Pan w ciągu roku kalendarzowego złożyć kilka wniosków o 
uzyskanie certyfikatu wyrobu na różnych rynkach poza-unijnych, z tym że łączne dofinansowanie nie 
może przekroczyć kwoty 50 tys PLN.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:55 am: Nie ma pytań oczekujących - odpowiedź dla użytkownika 
[kwisniewska] była również odpowiedzią na moje pytanie. Proszę o kolejne pytania. 
 
[Tisan] 10:57 am: W ramach jakich programów przedsiębiorca może także starać się o 
dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu? 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 11:00 am: Odp. P. Tisan: Działanie 6.1 Paszport do eksportu Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka stwarza MSP możliwość sfinansowania kosztów uzyskania 
niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów/usług przedsiębiorcy na 
wybrane rynki zagraniczne. Program ma jednakże nieco inny charakter - kompleksowy i związany jest 
z potrzebą opracowania Planu Rozwoju Eksportu.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:01 am: Zapraszam do zadawania pytań. Mamy jeszcze godzinę na 
rozmowę. 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 11:01 am: Odp. P. Tisan: Sfinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu 
może być wyłącznie jednym z działań przedsiębiorstwa na rzecz umiędzynarodowienia swojej 
działalności.> 
 
[anion] 11:02 am: Jakie błędy najczęściej popełniają przedsiębiorcy na etapie rozliczania wniosku? 
 
[kwisniewska] 11:02 am: Jak duża jest pula środków przeznaczonych przez Ministerstwo na ten 
program? 
 
[Główny]: timberman wszedł o godz. 11:03 am 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 11:04 am: Odp. P. Anion: Najczęściej popełniane błędy na etapie 
rozliczenia to m. in.: złożenie rozliczenia w jednym egzemplarzu, załączanie nieprawidłowych 
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dokumentów stanowiących dowody dokonania płatności, składanie niekompletnych dokumentów 
oraz rozliczenia kosztów składane po terminie.> 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 11:07 am: Odp. P. Kwisniewska: W roku bieżącym Ministerstwo 
przeznaczyło na program 750 000 PLN.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:07 am: Przekazuję pytanie od użytkownika [timberman] 11:06 am: 
Czy można uzyskać dofinansowanie na certyfikat FSC Chain of Custody gwarantujący legalne 
pochodzenie drewna egzotycznego? 
 
[anion] 11:08 am: A w ilu egzemplarzach trzeba złożyć wniosek? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:12 am: Podaję aktualną listę pytań: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:12 am: 1-[timberman] 11:06 am: Czy można uzyskać 
dofinansowanie na certyfikat FSC Chain of Custody gwarantujący legalne pochodzenie drewna 
egzotycznego? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:13 am: 2-[anion] 11:08 am: A w ilu egzemplarzach trzeba złożyć 
wniosek? 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 11:13 am: Odp. P. Timberman: Certyfikat FSC Chain of Custody jest 
certyfikatem międzynarodowym, w związku z powyższym można się ubiegać o dofinansowanie 
kosztów uzyskania ww. certyfikatu.> 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 11:14 am: Odp. P. Anion: Wniosek należy złożyć w 3 jednakowych 
egzemplarzach.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:15 am: Dziękuję. Nie ma pytań oczekujących. Proszę o zadawanie 
pytań. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:15 am: Pozostało zaledwie 45 minut 
 
[timberman] 11:17 am: Gdzie mogę zapoznać się ze szczegółami proceduralnymi dot. składania 
wniosku? 
 
[lipo] 11:17 am: Ile czasu przeciętnie trwa rozpatrywanie wniosku w Ministerstwie? 
 
[Niko] 11:18 am: Jakie mogę otrzymać dofinansowanie na uzyskanie certyfikatu GOSSTROJ, 
wymaganego na rynku rosyjskim w odniesieniu do materiałów budowlanych? 
 
[Egil] 11:19 am: A na Białorusi jaki powinienem mieć certyfikat przy eksporcie obuwia ? 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 11:20 am: Odp. P. Timberman: Informacje na temat programu są 
dostępne na stronie www.eksporter.gov.pl> Instrumenty wspierania eksportu a także na stronie 
ww.trade.gov.pl oraz www.mg.gov.pl> przedsiębiorcy> pomoc publiczna> de minimis> Akty prawne.> 
 
[timberman] 11:21 am: Dziękuję bardzo za informacje. 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 11:22 am: Odp. P. Lipo: Procedura rozpatrywania wniosku od momentu 
złożenia kompletnej dokumentacji nie powinna przekroczyć 30 dni.> 
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[Moderator – Barbara Buryta] 11:24 am: Mamy dwa pytania i jeszcze sporo czasu do końca. Proszę o 
zadawanie pytań. 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 11:25 am: Odp. P. Niko: Może Pani otrzymać maksymalnie 50 tys PLN co 
stanowić będzie 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.> 
 
[Dino] 11:30 am: Czy korzystanie z usługi doradczej jest obligatoryjne ? 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 11:30 am: Odp. P. Egil: Na Białorusi jest potrzeby w odniesieniu do tej 
grupy towarowej certyfikat Gosstandartu. Dotyczy on także innych towarów, np.: sprzętu i przyborów 
elektrotechnicznych  gospodarstwa domowego, maszyn rolniczych,  materiałów budowlano-
wykończeniowych, wyrobów przemysłu lekkiego. Sugeruję, w każdym przypadku zasięgnąć informacji 
w jednostkach posiadających wiedzę z zakresu certyfikatów, zezwoleń wymaganych  na rynkach 
zagranicznych.> 
 
[Plus] 11:31 am: Na jakie rynki udziela się najwięcej dofinansowania w ramach programu ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:31 am: W oczekiwaniu na odpowiedzi na pytanie użytkowników 
[Dino] i [Plus] dorzucę pytania od siebie: 1] Jakie są zasady rozliczania wniosku o dofinansowanie - 
jakie dokumenty, w jakich terminach, itd. należy przedstawić. 2] Czy wsparcie otrzymuje się jako 
zaliczkę, transzę czy jako refundacje po zatwierdzeniu rozliczenia ? 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 11:33 am: Odp. P. Dino: Usługa doradcza nie ma charakteru 
obowiązkowego. Przedsiębiorca sam podejmuje decyzje o potrzebie skorzystania z takiej usługi i sam 
także dokonuje wyboru takiej jednostki na rynku.> 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 11:34 am: Odp. P. Plus: Najwięcej dofinansowania udziela się na rynki 
wschodnie, tj.: Rosja, Ukraina, Białoruś.> 
 
[lipo] 11:34 am: Czy złożenie niekompletnej dokumentacji dyskwalifikuje mnie z aplikowania o 
dofinansowanie czy można ją uzupełnić (np. brak któregoś załącznika)? 
 
[Główny]: szkolenia.pl wyszedł o godz. 11:35 am 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 11:38 am: Odp. na pyt. 1 P. Barbara Buryta: Rozliczenie należy złożyć w 
ciągu 30 dni od dnia wystawienia przez jednostkę certyfikującą dokumentu. Do rozliczenia należy 
załączyć: poświadczone „za zgodność z oryginałem” kopie certyfikatów, kopie faktur i rachunków 
oraz dowodów dokonania płatności z tytułu tych faktur i rachunków. Rozliczenie wraz z ww. 
dokumentami należy złożyć w dwóch egzemplarzach. > 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 11:40 am: Odp. na pyt. 2 Barbara Buryta: Udzielane wsparcie ma charakter 
refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu.> 
 
[Główny]: Ania wszedł o godz. 11:42 am 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 11:43 am: Odp. P. Lipo: Zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia 
przedsiębiorca w przypadku złożenia niekompletnej dokumentacji jest pisemnie wzywany do 
uzupełnienia wniosku, w terminie nie przekraczającym 7 dni.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:44 am: Pozostało jeszcze 15 minut. Proszę o zadawanie pytań 
[Anders] 11:46 am: Czy na przełomie październik/listopad mogę jeszcze składać wniosek o 
dofinansowanie ? 
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[Sanok] 11:47 am: Jaki towar/grupę towarową obejmuje certyfikat zgodności GOST, obowiązujący na 
terenie Federacji Rosyjskiej ? 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 11:48 am: Odp.P. Anders: Ostatni termin złożenia wniosku w roku 
bieżącym to 30 październik (piątek). Termin ten wynika z faktu, iż jeszcze w tym roku kalendarzowym 
należy zamknąć proces rozliczenia  wniosku.> 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 11:52 am: Odp. P. Sanok: Certyfikat ten wymagany jest eksporcie 
produktów konsumpcyjnych (żywność, odzież, kosmetyki itp.), maszyn i urządzeń do przemysłu 
spożywczego, produktów przemysłu petrochemicznego i elektrotechnicznego przeznaczenia 
domowego i do obiektów użyteczności publicznej, do opakowań.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:52 am: Czekając na kolejne pytanie od Państwa proszę nam 
przybliżyć jakiego rodzaju informacji znajdziemy na portalach: www. eksporter.gov.pl, 
www.trade.gov.pl, które są wymienione w zakresie naszego czatu. 
 
[staszek] 11:54 am: Czy Ministerstwo organizuje jakieś kursy, szkolenia jak prawidłowo wypisać 
wniosek/ 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 11:58 am: Odp. P. Barbara Buryta: Na www.eksporter.gov.pl dostępne są 
informacje na temat instrumentów wsparcia eksportu. Portal zawiera także przewodniki i poradniki 
po rynkach zagranicznych. Www.trade.gov.pl to stosunkowo nowy serwis internetowy WPHiI.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:59 am: Pozostało jeszcze pytanie od użytkownika [staszek] 11:54 
am: Czy Ministerstwo organizuje jakieś kursy, szkolenia jak prawidłowo wypisać wniosek/ 
 
[Główny]: bolech wyszedł o godz. 12:00 pm 
 
[Główny]: Ania wyszedł o godz. 12:00 pm 
 
[Ekspert - Renata Iwaniuk] 12:00 pm: Odp. P. Staszek: Informacje z zakresu opracowywania wniosku 
przekazujemy podczas konferencji, seminariów, warsztatów, na które zapraszani są przedstawiciele 
Departamentu Instrumentów Wsparcia.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:01 pm: Dziękuję za odpowiedź. Skoro nie ma więcej pytań na 
naszym forum, a i czas spotkania dobiegł końca, to ... Szanowna Pani, Szanowni Państwo – 
niezmiernie dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania do 
Pani RENATY IWANIUK, to prosimy je kierować na adres mailowy: eic@darr.pl. Pytanie przyjmujemy 
tylko w dniu dzisiejszym do godziny 16:00. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:01 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] 12:01 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. 
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[Moderator – Barbara Buryta] 12:01 pm: Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland organizujemy 36 czatów. Dzisiejszy był PIĘTNASTYM z serii. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:01 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 
 
[Główny]: alfa wyszedł o godz. 12:01 pm 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:02 pm: 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] 12:02 pm: Uprzejmie dziękujemy Państwu za możliwość uczestniczenia w 
czacie.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:02 pm: Kolejny czaty zaplanowane na ten tydzień to „Ochrona 
należności w obrocie krajowym i zagranicznym - zarządzanie ryzykiem kredytowym”. Czat odbędzie 
się w piątek tj. 19 czerwca br. Ekspertem zaproszonym do rozmowy z Państwem jest Pan TOMASZ 
WOJNARSKI, Dyrektor ds. Sprzedaży Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:02 pm: Szczegółowe informacja o ww. czatach są zamieszczona na 
stronie www.darr.pl oraz znajdzie się na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:02 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] 12:02 pm: Informacje o tych czatach znajdą się na www.darr.pl do 
końca tego tygodnia. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:02 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] 12:03 pm: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network 
Wałbrzych – Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 
 
[Główny]: lipo wyszedł o godz. 12:03 pm 
 
[Główny]: anion wyszedł o godz. 12:03 pm 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:03 pm: Oczywiście również ogromne podziękowania dla Pana 
Tomasza Filipowskiego 


