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NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

 

[Moderator – Barbara Buryta] 11:59 am: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym 
przez Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network. Tematem dzisiejszego czatu 
jest wsparcie dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 
Działanie 4.2. - Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa 
przemysłowego. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: W dniu dzisiejszym będziemy korzystać z wiedzy i 
doświadczenia Pana SEBASTIANA BANASIEWICZA, Głównego Specjalisty w Zespole Badań i Rozwoju 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: Pan Sebastian Banasiewicz posiada 8-letnie doświadczenie w 
zakresie zasad i procedur kontraktowania i wydatkowania środków pomocowych, obowiązujących w 
ramach programów wspierających rozwój przedsiębiorczości w Polsce. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: Brał udział w pracach komisji oceniających projekty w 
programach Phare 2000, 2002 i 2003 oraz SPO-WKP. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka uczestniczył w przygotowaniu dokumentacji programowej oraz procedur dla Działania 1.4 
– Wsparcie projektów celowych, 4.1 – WdroŜenie wdroŜeń wyników prac B+R oraz 4.2 - Stymulowanie 
działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: Szczegółowe informacje na temat doświadczenia Pana 
SEBASTIANA BANASIEWICZA znajdą Państwo na naszej stronie (www.darr.pl) w zakładce: Enterprise 
Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: Pytanie inicjujące naszą rozmowę: Jakiego rodzaju projekty 
mogą być przedmiotem wsparcia. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:01 pm: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź uŜyje 
znak ">" 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:01 pm: Witam Państwa serdecznie 
 
[Paulina Rytelewska] 12:01 pm: Witam serdecznie. Mam pytanie dotyczące działania 4.2. Zarówno na 
spotkaniu informacyjnym PARP  jak i na infolinii nie otrzymałam jednoznacznej odpowiedzi. Czy 
działanie 4.2 moŜe dotyczyć projektu informatycznego? Innowacyjnego oprogramowania? Od razu 
wspomnę, Ŝe nie miałoby ono zastosowania w produkcji. 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:02 pm: Postaram się odpowiedzieć na pytanie Pani Barbary 
Buryta 
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[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:02 pm: Działanie 4.2 będzie przeznaczone na wsparcie dwóch 
typów projektów. Pierwszy typ projektów to projekty dotyczące rozwoju działalności B+R juŜ 
prowadzonej przez Wnioskodawcę lub którą Wnioskodawca zamierza prowadzić, o ile wcześniej 
poniósł wydatki w zakresie B+R. Drugi typ projektów dotyczy opracowania wzorów przemysłowych i 
uŜytkowych oraz wdroŜenia ich do produkcji. > 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:02 pm: Proszę o odpowiedź na pytanie Pani Pauliny Rytelewskiej 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:03 pm: A teraz odpowiedź dla uŜytkownika Paulina Rytelewska 
 
[Główny]: Witold wszedł o godz. 12:04 pm 
 
[Główny]: SOLIN wszedł o godz. 12:05 pm 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:05 pm: Działanie 4.2 moŜe dotyczyć projektów informatycznych, 
ale tylko jeśli chodzi o rozwój działalności B+R. W zakresie wzornictwa nie będzie takiej moŜliwości, 
poniewaŜ oprogramowanie nie jest ani wzorem uŜytkowym, ani przemysłowym.> 
 
[Główny]: PPHU Sukcess wszedł o godz. 12:05 pm 
 
[DAMWIT] 12:05 pm: 2. Nasza firma planuje w ramach projektu pokryć koszty przeniesienia praw 
własności budynku na podstawie opinii rzeczoznawcy. Czy do tego typu zadania istnieje lista 
rzeczoznawców akredytowanych przez PARP, czy moŜemy takiego eksperta wybrać sami ? 
 
[Paulina Rytelewska] 12:05 pm: Tak teŜ myślałam. Czy za laboratorium moŜemy uznać badanie 
oprogramowania i symulacje jego działania? 
[Główny]: ART-BAD wszedł o godz. 12:05 pm 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:06 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika PPHU Sukcess 
 
[Główny]: Boguś wszedł o godz. 12:06 pm 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:06 pm: przepraszam, DAMWIT 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:07 pm: Eksperta wybierają Państwo sami, musi być natomiast 
rzeczoznawcą majątkowym> 
 
[Główny]: Gzymsy Polskie wszedł o godz. 12:08 pm 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:08 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Paulina Rytelewska 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:09 pm: Prace nad oprogramowaniem moŜna zaliczyć do prac 
rozwojowych, więc jeśli prowadzili Państwo takie działania lub ponosili koszty w tym zakresie, moŜe to 
być uznane za spełnienie kryterium> 
 
[ART-BAD] 12:09 pm: Kim jest promotor? W jakich przypadkach biznes plan wymaga akceptacji 
Promotora? Czy są jakieś konsekwencję jeśli brak jest oceny pozytywnej  promotora? 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:13 pm: Promotor Projektów Innowacyjnych ma pomóc w 
określeniu, czy projekt zasadniczo kwalifikuje się do wsparcia. Po otrzymaniu pozytywnego 
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potwierdzenia, moŜna rozpocząć realizację projektu. Jego usługa jest bezpłatna. Ponadto nie jest 
obowiązkowa. Jeśli opinia nie jest pozytywna, wnioskodawca nie moŜe rozpocząć realizacji projektu, 
moŜe natomiast złoŜyć wniosek do PARP. Innych negatywnych konsekwencji nie ma. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:13 pm: Proszę o dalsze pytania do Eksperta 
 
[Boguś] 12:13 pm: Kto moŜe ubiegać się o wsparcie dla projektu polegającego na zwiększeniu  
potencjału badawczo-rozwojowego 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:13 pm: Jak juŜ wspomniałem, jedyna negatywna strona braku 
pozytywnej opinii to brak moŜliwosci rozpoczęcia projektu> 
 
[Paulina Rytelewska] 12:13 pm: Czy jednostka prowadząca badania moŜe sama wdroŜyć wyniki prac? 
 
[Główny]: Budex wszedł o godz. 12:14 pm 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:15 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Boguś: Wsparcie 
przeznaczone jest dla przedsiębiorców. Aby móc uzyskać takie wsparcie, naleŜy wcześniej prowadzić 
działalność B+R lub ponosić wydatki w zakresie B+R, tzn. w okresie 12 miesięcy przed złoŜeniem 
wniosku o dofinansowanie ponosić wydatki na badania naukowe lub prace rozwojowe> 
 
[Główny]: RW wszedł o godz. 12:15 pm 
 
[Główny]: RW wyszedł o godz. 12:15 pm 
 
[Główny]: RW wszedł o godz. 12:15 pm 
 
[Główny]: Budex wyszedł o godz. 12:16 pm 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:16 pm: Oczekujemy na odpowiedź na pytanie Pani Pauliny 
Rytelewskiej 
 
[Główny]: agni wszedł o godz. 12:16 pm 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:16 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Paulina Rytlewska: Jednostka 
prowadząca prace B+R jak najbardziej moŜe sama wdroŜyć wyniki prac, jednakŜe koszt ich wdroŜenia 
musi pokryć ze środków własnych. 
 
[Główny]: Budex wszedł o godz. 12:17 pm 
 
[Gzymsy Polskie] 12:17 pm: Jaki warunek muszą spełniać projekty w zakresie wzornictwa 
 
[Paulina Rytelewska] 12:18 pm: W takim układzie na co moŜemy otrzymać dofinansowanie? Czy np. 
na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia badań i wynajęcie specjalistów? 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:18 pm: MoŜna w tym przypadku zastanowić się nad działaniem 
1.4 - 4.1 - w którym wsparcie będzie przeznaczone na prowadzenie prac B+R oraz wdroŜenie 
(inwestycje) ich do praktyki gospodarczej. > 
 
[Paulina Rytelewska] 12:18 pm: Czyli połączenie dwóch działań? 
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[RW] 12:20 pm: Czy wniosek na wyposaŜenie laboratorium b+r (głównie sprzęt pomiarowo-kontrolny) 
ma szansę powodzenia z programu 4.2 (kwota wniosku  ok.  400 tys. zł.). 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:20 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Gzymsy Polskie: Proszę o 
sprecyzowanie pytania, warunki określone są w Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych 
operacji w ramach PO IG. Proszę mi wierzyć, nie jestem w stanie ich wszystkich teraz opisać> 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:22 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Paulina Rytlewska: Wsparcie 
moŜe być przyznane na zakup niezbędnego sprzętu, nie moŜna natomiast sfinansować kosztów 
osobowych czyli np. wynagrodzenia specjalistów. Będzie to moŜliwe w działaniu 1.4 – 4.1.? 
 
[agni] 12:22 pm: Dzień dobry! Czy B+R moŜna zlecić innej jednostce(np. uczelni) i otrzymać na to 
100% dofinansowania, a następnie wdroŜyć w swoim przedsiębiorstwie i teŜ na to otrzymać dotacje? 
 
[Gzymsy Polskie] 12:22 pm: Dziękuję. Zajrzę do przewodnika. 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:23 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Paulina Rytlewska: Działanie 
1.4 i 4.1 są ze sobą niejako „połączone” Wnioskodawca składa jeden wniosek na oba działania 
łącznie> 
 
[Budex] 12:25 pm: Czy z dotacji moŜna pokryć opłaty (lub część opłat) na zdobycie ochrony prawnej 
nowego wzoru 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:25 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika RW: Oczywiście. JednakŜe 
kwota wydatków na inwestycje musi wynosić co najmniej 400 000 zł. 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:26 pm: Poza tym naleŜy spełnić szereg innych kryteriów> 
 
[Paulina Rytelewska] 12:26 pm: Dofinansowanie w tym projekcie podane jest procentowo w 
zaleŜności od regionu Polski. Czy jako region podlegają dofinansowaniu: miejsce znajdowania się 
firmy, miejsce wdroŜenia projektu, czy moŜe zaleŜy to od czegoś zupełnie innego? Przykładowa 
sytuacja: Firma ma siedzibę w W-wie, a wyniki jej prac wdraŜane są we Wrocławiu. czy udzielenie 
dofinansowania będzie procentowo według miasta stołecznego W-wy czy woj. dolnośląskiego? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:27 pm: Mamy następującą kolejkę zapytań: agni, Budex, Paulina 
Rytelewska 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:28 pm: Staram się jak mogę> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:28 pm: Ok. Rozumiemy ;-) 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:29 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika agni: Takie działania nie 
mieszczą się w kategoriach projektów przewidzianych do dofinansowania w działaniu 4.2> 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:30 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Budex: Niestety nie. Proszę 
zapoznać się z działaniem 5.4 – Zarządzanie własnością intelektualną, gdzie opłaty są kosztem 
kwalifikowanym> 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:33 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Paulina Rytelewska: 
Intensywność wsparcia zaleŜy nie od siedziby Wnioskodawcy, ale od miejsca lokalizacji projektu. W 
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przypadku lokalizacji projektu w woj. Dolnośląskim, intensywność będzie liczona dla tego 
województwa. 
 
[ART-BAD] 12:34 pm: Czy jest określony czas przez który nieruchomość musi być uŜywana wyłącznie 
zgodnie z celami projektu objętego wsparciem, załóŜmy Ŝe po jakimś czasie np. po 3 latach będziemy 
planowali poszerzenie swojej działalności o inne przedsięwzięcia? 
 
[Boguś] 12:34 pm: Witam. Jakie są warunki uzyskania statusu centrum badawczo-rozwojowego ? 
 
[Główny]: DCBR wszedł o godz. 12:36 pm 
 
[Witold] 12:37 pm: Warunkiem nabycia patentu z działania 4.2. jest jego „wykorzystywanie wyłącznie 
na cele projektu objętego wsparciem na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego lub 
wsparciem w zakresie wzornictwa”, co w przypadku gdy patent za 2 lata mógłby zostać zastosowany 
przez naszą firmę w innym działaniu ? 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:38 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika ART-BAD: Projekt nie moŜe 
być poddany znaczącym modyfikacjom w okresie jego trwałości. Dla MSP okres trwałości to 3 lata od 
jego zakończenia, dla innych przedsiębiorców – 5 lat. Tak więc po upływie tego czasu, mogą Państwo 
wykorzystywać budynek na potrzeby rozszerzonej działalności, która nie będzie wynikać z 
dofinansowanego projektu> 
 
[Główny]: agni wyszedł o godz. 12:38 pm 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:39 pm: Dla porządku - kolejka pytań: Boguś, Witold 
 
[Główny]: T.P. wyszedł o godz. 12:44 pm 
 
[Główny]: T.P. wszedł o godz. 12:44 pm 
 
[Boguś] 12:46 pm: Pytałem o to jakie są warunki uzyskania statusu centrum badawczo-rozwojowego 
? 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:46 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Boguś: Warunki uzyskania 
statusu CBR są określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania 
działalności innowacyjnej> 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:47 pm: Status centrum badawczo-rozwojowego moŜe uzyskać 
przedsiębiorca: 
1)  którego przychody netto ze sprzedaŜy towarów, produktów i operacji finansowych za rok 
obrotowy poprzedzający rok złoŜenia wniosku, wyniosły co najmniej równowartość w złotych 800.000 
euro przeliczoną według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień 
roku obrotowego poprzedzającego rok złoŜenia wniosku; 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:47 pm: 2)  którego przychody netto ze sprzedaŜy wytworzonych 
przez siebie wyników badań lub prac rozwojowych stanowią co najmniej 50 % przychodów 
określonych w pkt 1; 
3)  który nie zalega z zapłatą podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na 
ubezpieczenie zdrowotne.> 
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[Główny]: hml wszedł o godz. 12:47 pm 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:48 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Witold: Wnioskodawca musi 
utrzymać trwałość rezultatów projektu. Jeśli okaŜe się jednak, Ŝe np. produkcja wzoru zakończy się po 
2 latach od zakończenia realziacji projektu, to moŜna nabyte rozwiązanie (patent) wykorzystać do 
produkcji innego wzoru przemysłowego lub uŜytkowego. Jest to zgodne z interpretacją PARP i MRR. 
 
[Witold] 12:49 pm: Dziękuję za odpowiedz. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:49 pm: Proszę o kolejne pytania do Eksperta 
 
[DAMWIT] 12:49 pm: Jesteśmy w trakcie pozyskiwania certyfikatu Systemu Zarządzania 
Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 czy wyklucza nas to z udziału w konkursie 
? 
 
[Główny]: agni wszedł o godz. 12:50 pm 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:51 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika DAMWIT: Absolutnie nie. 
Posiadanie certyfikatu w momencie złoŜenia wniosku pozwala na uzyskanie 10 pkt na ocenie 
merytorycznej fakultatywnej. 
 
[hml] 12:52 pm: Jakie są szanse utrzymywanie danych wzorców przemysłowych w Polsce, jeŜeli do 
uŜytkowania uzyskujemy zgodę od właściciela działającego w innym kraju unijnym? > 
 
[Boguś] 12:52 pm: Czy moŜna sfinansować zakup uŜywanych środków trwałych ? 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:53 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika hml: Proszę o sprecyzowanie 
pytania. 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:55 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Boguś: Tak, jednakŜe taką 
moŜliwość mają przedsiębiorcy z sektora MSP. Pozostali (duŜe podmioty) mogą nabywać wyłącznie 
nowe środki trwałe> 
 
[DCBR] 12:55 pm: Jaka jest maksymalna kwota wsparcia 
 
[hml] 12:57 pm: Chcę uruchomić produkcję, a do tej produkcji komplet wzorców uŜytkowania 
dostanę. Firma obawia się, Ŝe w Polsce jego wzorzec nie będzie dostatecznie chronione. Mówiąc 
krócej. Ukradną mu i zanim dochodzi swoich racji, albo i ja dochodzę w sądach, moi wnukowie umrą. 
 
[Główny]: Budex wyszedł o godz. 12:57 pm 
 
[Główny]: Budex wszedł o godz. 12:57 pm 
 
[agni] 12:58 pm: Czy osoba fizyczna lub wspólnik spółki cywilnej moŜe zaliczyć do kosztów 
kwalifikowanych wniesienie prywatnego środka trwałego i nieruchomości, jeśli tak to w jakiej 
cenie(wartość rynkowa?)? 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:58 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika DCBR: Na inwestycje – 21 
mln PLN, na doradztwo 600 tys. PLN, na szkolenia 1 mln PLN.> 
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[Moderator – Barbara Buryta] 12:59 pm: Mamy jeszcze lub tylko godzinę. Zapraszam do dalszej 
dyskusji 
 
[DAMWIT] 1:00 pm: Dla pewności chcielibyśmy wiedzieć czy w  biznes planie, w punkcie C Opis 
projektu / 2. Współpraca z jednostką naukowo-badawczą wystarczy tylko wskazać daną jednostkę, czy 
naleŜy opisać pokrótce zakres współpracy ? 
 
[hml] 1:03 pm: Co robić, jeŜeli pienięŜny wkład własny jest mizerny, lecz pomysł jest na prawdę 
dobry. Skąd na realizację zdobyć fundusze? 
 
[Paulina Rytelewska] 1:04 pm: Czy formularze niezbędne do złoŜenia wniosku znajdują się na stronie 
PARPu? Bardzo proszę o podanie mi "namiarów" jeŜeli istnieje taka moŜliwość. 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:04 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika hml: Działanie 4.2 przewiduje 
moŜliwość opracowania wzoru we własnym zakresie lub zakup usługi doradczej na jego opracowanie. 
Nie ma moŜliwości nabycia wzoru od innego podmiotu jako np. wartości niematerialnej i prawnej. 
Odnośnie ochrony (a raczej skuteczności ochrony) praw własności przemysłowej , nie mogę 
wypowiadać się w tej dziedzinie.> 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:07 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika agni: Niestety nie > 
 
[Główny]: hml wyszedł o godz. 1:08 pm 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:09 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika DAMWIT: NaleŜy podać zakres 
współpracy. Jest to wymóg określony w instrukcji do wypełniania BP. 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:13 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika hml: Do wyboru pozostaje 
Państwu, albo kredyt bankowy (np. komercyjny), albo musza Państwo poszukać inwestora 
zewnętrznego. Polecam zapoznać się z działaniem 3.3 POIG, ew. 4.3 POIG. > 
 
[Witold] 1:14 pm: Czy jest oficjalna lista ekspertów świadczących usługi doradcze w ramach projektu 
(drugi typ) ? 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:15 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Paulina Rytlewska: Tak, link 
do dokumentów: http://www.parp.gov.pl/index/index/609> 
 
[SOLIN] 1:16 pm: Czy dotacją moŜna sfinansować koszty leasingu 
 
[Paulina Rytelewska] 1:16 pm: Niestety nie otwiera się. w kaŜdym razie poszukam na str. PARPu 
 
[RW] 1:17 pm: Czy moŜna sprawdzić ile wniosków do tej pory wpłynęło z działania 4.2 i na jaką 
kwotę, oraz jaka pula środków przypada na 2008 r. 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:18 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Witold: Nie, Wnioskodawca 
dokonuje wyboru doradcy na zasadach rynkowych. 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:19 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika SOLIN: Tak, szczegóły znajdą 
Państwo w regulaminie przeprowadzania konkursu umieszczonym na stronie www.parp.gov.pl >. 
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[Witold] 1:20 pm: Czy uzyskanie prawa do ochrony wzoru moŜna zaliczyć jako wydatek kwalifikowany 
w Działaniu 4.2.? 
 
[SOLIN] 1:21 pm: Jakie zabezpieczenia wymagane są od tych, którzy uzyskają wsparcie ? 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:21 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika RW: Informacje są 
umieszczane na stronie głównej PARP. Do godziny 15:00 dnia 15 maja 2008 r. do PARP wpłynęło 41 
wniosków na łączną kwotę 159 439 329,19 zł. > 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:22 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Witold: Niestety nie. Polecam 
zapoznać się z działaniem 5.4 PO IG. > 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 1:22 pm: W nawiązaniu do odpowiedzi o ilości wniosków - czy nie jest 
zagroŜone wykorzystanie tegorocznej puli środków w bardzo krótkim czasie ? 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:24 pm: 1. Odpowiedź dla uŜytkownika SOLIN: Zabezpieczenie, 
gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie nie przekracza 1 000 000 zł, ustanawiane jest w 
formie weksla in blanco wraz z deklaracja wekslową. 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:25 pm: Gdy wartość dofinansowania przyznanego w Umowie 
przekracza 1 000 000 zł, zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub kilku z następujących form do 
wysokości nie mniejszej niŜ kwota dofinansowania: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 
tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:25 pm: 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275); 
6) wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej; 
7) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę 
samorządu terytorialnego; 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:26 pm: 8) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w 
przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; 
9) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej; 
10) przewłaszczeniu rzeczy ruchomych Beneficjenta na zabezpieczenie; 
11) hipotece; 
12) poręczeniu według prawa cywilnego. 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:26 pm: > 
 
[DCBR] 1:27 pm: Czy przedsiębiorca musi stosować prawo zamówień publicznych 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:29 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Moderator – Barbara Buryta: 
Niestety takie zagroŜenie istnieje i wkrótce moŜe okazać się, Ŝe pula środków zostanie wyczerpana. Do 
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dyspozycji na 2008 rok jest 50 mln euro. Wnioski będą przyjmowane do wysokości 150% tej kwoty 
czyli 75 mln euro. Po przekroczeniu tej alokacji, zostanie zawieszony termin przyjmowania wniosków. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 1:29 pm: Pozostało 30 minut do końca czatu. Proszę korzystać z 
moŜliwości bezpośredniej rozmowy z ekspertem 
 
[T.P.] 1:30 pm: Gdzie moŜna znaleźć informacje odnośnie procedur odwoławczych? Czy odpowiedzi 
udzielane przez pracowników PARP na pytania powstałe w procesie składania wniosku są wiąŜące i czy 
moŜna się na nie powoływać podczas procedury odwoławczej? 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:31 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika DCBR: Tylko wtedy, gdy 
zobowiązuje go do tego ustawa PZP.> 
 
[Główny]: SADKO wszedł o godz. 1:32 pm 
 
[Główny]: Budex wyszedł o godz. 1:32 pm 
 
[Główny]: ART-BAD wyszedł o godz. 1:33 pm 
 
[Główny]: Janina wszedł o godz. 1:34 pm 
 
[SADKO] 1:34 pm: Dzień Dobry, 5. Mam pytanie dotyczące dokonywania płatności przez PARP - 
Regulamin przeprowadzania konkursu PO IG 4.2., § 19 Tryb składania wniosków o płatność pośrednią 
i końcową. Dzień Dobry, intryguje mnie czy jest określony termin do którego PARP w przypadku braku 
środków na koncie musi przekazać płatność danemu BO ? 
 
[Boguś] 1:35 pm: Czy moŜna otrzymywać dofinansowanie transzami ? 
 
[Gzymsy Polskie] 1:35 pm: Czy oceniany będzie poziom innowacyjności projektów dotyczących 
wzornictwa przemysłowego? Czy produkty muszą się charakteryzować jakimś poziomem 
zaawansowania technologicznego, czy moŜe to być na przykład nowa linia wyrobów z porcelany lub 
wyrobów tekstylnych (z nowej membrany) albo nowe kolekcje mebli? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 1:36 pm: Bardzo proszę wstrzymać się z kolejną porcją pytań. 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:36 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika T.P.: Procedura odwoławcza 
została określona w wytycznych MRR, dostępnych na stronie www.mrr.gov.pl. Na odpowiedzi 
udzielane przez pracowników PARP moŜna się powoływać w procedurze odwoławczej. Jeśli mają 
Państwo wątpliwości na etapie składania wniosku,  wszelkie pytania naleŜy przesyłać drogą e-mail, 
pocztą lub faksem do PARP. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 1:36 pm: Kolejność pytań: SADKO, Boguś, Gzymsy Polskie 
 
[Główny]: DAMWIT wyszedł o godz. 1:38 pm 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:39 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika SADKO: W przypadku, gdy 
PARP nie posiada środków na koncie, nie moŜe dokonać płatności wynikającej z umowy, a termin ew. 
dokonania płatności w taki przypadku nie jest określony. > 
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[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:40 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Boguś: Tak, przewidziane są 
płatności pośrednie.> 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:42 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Gzymsy Polskie: Poziom 
innowacyjności nie będzie oceniany. Wystarczy, Ŝe dany wzór będzie nowością dla Wnioskodawcy. > 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 1:42 pm: Proszę o kolejne pytania 
 
[SADKO] 1:42 pm: Minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na 
zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz wsparcie w zakresie wzornictwa, wykazana we 
wniosku dla części inwestycyjnej, wynosi 400 tys. złotych. Co w przypadku gdy dopiero w trakcie 
trwania projektu min. wartość okaŜe się niŜsza ? 
 
[DCBR] 1:42 pm: Czy jest wymóg rejestracji wdraŜanych w ramach projektu wzorów? 
 
[SOLIN] 1:44 pm: Co oznacza termin "trwałość rezultatów projektu"? 
 
[RW] 1:44 pm: Czy moŜna w jednym wniosku łączyć wydatki np. na wyposaŜenie laboratorium b+r i 
wzór przemysłowy, które nie są ze sobą ściśle związane. 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:47 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika SADKO: Przedsiębiorca 
szacuje koszty na etapie przygotowania wniosku i powinny one być oparte na rzetelnej analizie rynku. 
W przypadku, gdy na etapie rozliczania okaŜe się, Ŝe koszty rzeczywiste były niŜsze niŜ wymagane 
minimum, kaŜdy taki projekt będzie poddany indywidualnej analizie. Jeśli okaŜe się, Ŝe zmiany cen, 
kursów walut lub inne czynniki były niezaleŜne od Wnioskodawcy i on nie mógł ich przewidzieć 
będziemy rekomendować, aby takie problemy rozstrzygać na korzy 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:47 pm: beneficjenta. Jednak, jeśli okaŜe się, Ŝe przedsiębiorca juŜ 
na etapie projektowania świadomie zawyŜa koszty a potem realnie wydaje mniej i mógł to 
przewidzieć, to w takich sytuacjach wsparcie moŜe nie być wypłacone.> 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:48 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika DCBR: Nie ma takiego 
wymogu. > 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:51 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika SOLIN: Pojęcie „trwałości 
projektu” rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji tj.: 
− modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie 
nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:51 pm: − wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu 
infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej > 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:53 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika RW: Nie, nie jest to moŜliwe z 
uwagi na roŜne cele obu typów projektów. > 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 1:53 pm: Pozostało tylko 5 minut. Proszę o ostatnie pytanie 
 
[Janina] 1:53 pm: Co jeśli będę juŜ wiedział, Ŝe projekt przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, ale 
nie będzie jeszcze podpisanej umowy z PARP, a z określonych powodów chcę juŜ podjąć działania 
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związane z realizacją projektu, a wydatki kwalifikowały się do objęcia wsparciem. Czy mogę liczyć na 
dofinansowanie poniesionych kosztów w związku z tym mimo? 
 
[Główny]: ART-BAD wszedł o godz. 1:55 pm 
 
[ART-BAD] 1:56 pm: Planujemy przenieś prawa własności budynku w czwartym kwartale od dnia 
rozpoczęcia realizacji projektu. Co jeśli załoŜymy w projekcie koszt aktualnej wyceny opinii 
rzeczoznawcy majątkowego, natomiast w rzeczywistym dniu nabycia nieruchomości okaŜe się, Ŝe cena 
budynku  przekracza wartość rynkową, czego nie mogliśmy przewidzieć? 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:57 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Janina: Rozpoczęcie realizacji 
projektu moŜe nastąpić po dniu otrzymania potwierdzenia, iŜ projekt co do zasady kwalifikuje się do 
objęcia wsparciem. Wówczas, rozpoczyna się okres kwalifikowalności wydatków. Potwierdzenie 
otrzymają Państwo u Promotora Projektów Innowacyjnych, lub po 30 dniach od złoŜenia wniosku do 
PARP. Proszę jednakŜe pamiętać, Ŝe gdy ocena merytoryczna nie będzie pozytywna, a rozpoczną 
Państwo realizację projektu po otrzymaniu ww. potwierdzenia, 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:58 pm: ponowne złoŜenie wniosku na ten sam projekt nie będzie 
juŜ moŜliwe. > 
 
[Janina] 1:59 pm: Tak, ale ja się pytałam, co jeśli projekt przejdzie ocenę formalną i merytoryczną, 
ale nie mam podpisanej jeszcze umowy z PARP? 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 2:02 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika ART-BAD: Niestety muszą 
Państwo oszacować koszty zakupu w momencie przygotowania projektu. Dokonanie zakupu w 
konkretnym momencie rynkowym, nie doprowadzi do przekroczenia wartości nieruchomości w 
stosunku do ceny rynkowej. > 
 
[Główny]: SADKO wyszedł o godz. 2:02 pm 
 
[Janina] 2:03 pm: dziękuję za odpowiedź i do widzenia 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 2:03 pm: Szanowny Panie, Szanowni Państwo - bardzo dziękuję za 
udział w dzisiejszej rozmowie. JeŜeli mają Państwo dodatkowe pytania do Pana Sebastiana 
Banasiewicza, to prosimy je kierować na adres mailowy: eic@darr.pl. Poza tym polecamy witrynę 
PARP, na której zostały zamieszczone pytania/odpowiedzi kierowane bezpośrednio do PARP odnośnie 
Działania 4.2.: http://www.parp.gov.pl/index/index/601 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 2:03 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 moŜliwości 
zapoznać się z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 2:04 pm: Pragnę Państwa poinformować, Ŝe w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland organizujemy 36 czatów. Dzisiejszy był drugim z serii. Zapisy 
wszystkich czatów będzie moŜna znaleźć na wskazanej wyŜej stronie. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 2:04 pm: Prosimy Państwa o sugestie w zakresie tematyki czatów / 
ekspertów, które powinnyśmy dla Państwa przygotować. Sugestie prosimy kierować na adres 
mailowy: eic@darr.pl 
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Na wskazanej stronie oraz na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl) będą zamieszczane komunikaty 
dotyczące kolejnych czatów. 
 
[Moderator – Barbara Buryt] 2:04 pm: Projekt Enterprise Europe Network jest współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 
2007-2013 oraz budŜetu państwa. Więcej informacji: http://www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu 
 
[Moderator – Barbara Buryt] 2:04 pm: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network 
Wałbrzych – Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 
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Dotacje dla innowacyjnych przedsiębiorców 
Działanie 4.2. - Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw 

oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

16 maja 2008 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

 

[Moderator – Barbara Buryta] 11:59 am: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym 
przez Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network. Tematem dzisiejszego czatu 
jest wsparcie dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 
Działanie 4.2. - Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa 
przemysłowego. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: W dniu dzisiejszym będziemy korzystać z wiedzy i 
doświadczenia Pana SEBASTIANA BANASIEWICZA, Głównego Specjalisty w Zespole Badań i Rozwoju 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: Pan Sebastian Banasiewicz posiada 8-letnie doświadczenie w 
zakresie zasad i procedur kontraktowania i wydatkowania środków pomocowych, obowiązujących w 
ramach programów wspierających rozwój przedsiębiorczości w Polsce. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: Brał udział w pracach komisji oceniających projekty w 
programach Phare 2000, 2002 i 2003 oraz SPO-WKP. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka uczestniczył w przygotowaniu dokumentacji programowej oraz procedur dla Działania 1.4 
– Wsparcie projektów celowych, 4.1 – WdroŜenie wdroŜeń wyników prac B+R oraz 4.2 - Stymulowanie 
działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: Szczegółowe informacje na temat doświadczenia Pana 
SEBASTIANA BANASIEWICZA znajdą Państwo na naszej stronie (www.darr.pl) w zakładce: Enterprise 
Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: Pytanie inicjujące naszą rozmowę: Jakiego rodzaju projekty 
mogą być przedmiotem wsparcia. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:01 pm: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź uŜyje 
znak ">" 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:01 pm: Witam Państwa serdecznie 
 
[Paulina Rytelewska] 12:01 pm: Witam serdecznie. Mam pytanie dotyczące działania 4.2. Zarówno na 
spotkaniu informacyjnym PARP  jak i na infolinii nie otrzymałam jednoznacznej odpowiedzi. Czy 
działanie 4.2 moŜe dotyczyć projektu informatycznego? Innowacyjnego oprogramowania? Od razu 
wspomnę, Ŝe nie miałoby ono zastosowania w produkcji. 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:02 pm: Postaram się odpowiedzieć na pytanie Pani Barbary 
Buryta 
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[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:02 pm: Działanie 4.2 będzie przeznaczone na wsparcie dwóch 
typów projektów. Pierwszy typ projektów to projekty dotyczące rozwoju działalności B+R juŜ 
prowadzonej przez Wnioskodawcę lub którą Wnioskodawca zamierza prowadzić, o ile wcześniej 
poniósł wydatki w zakresie B+R. Drugi typ projektów dotyczy opracowania wzorów przemysłowych i 
uŜytkowych oraz wdroŜenia ich do produkcji. > 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:02 pm: Proszę o odpowiedź na pytanie Pani Pauliny Rytelewskiej 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:03 pm: A teraz odpowiedź dla uŜytkownika Paulina Rytelewska 
 
[Główny]: Witold wszedł o godz. 12:04 pm 
 
[Główny]: SOLIN wszedł o godz. 12:05 pm 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:05 pm: Działanie 4.2 moŜe dotyczyć projektów informatycznych, 
ale tylko jeśli chodzi o rozwój działalności B+R. W zakresie wzornictwa nie będzie takiej moŜliwości, 
poniewaŜ oprogramowanie nie jest ani wzorem uŜytkowym, ani przemysłowym.> 
 
[Główny]: PPHU Sukcess wszedł o godz. 12:05 pm 
 
[DAMWIT] 12:05 pm: 2. Nasza firma planuje w ramach projektu pokryć koszty przeniesienia praw 
własności budynku na podstawie opinii rzeczoznawcy. Czy do tego typu zadania istnieje lista 
rzeczoznawców akredytowanych przez PARP, czy moŜemy takiego eksperta wybrać sami ? 
 
[Paulina Rytelewska] 12:05 pm: Tak teŜ myślałam. Czy za laboratorium moŜemy uznać badanie 
oprogramowania i symulacje jego działania? 
[Główny]: ART-BAD wszedł o godz. 12:05 pm 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:06 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika PPHU Sukcess 
 
[Główny]: Boguś wszedł o godz. 12:06 pm 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:06 pm: przepraszam, DAMWIT 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:07 pm: Eksperta wybierają Państwo sami, musi być natomiast 
rzeczoznawcą majątkowym> 
 
[Główny]: Gzymsy Polskie wszedł o godz. 12:08 pm 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:08 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Paulina Rytelewska 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:09 pm: Prace nad np. nowym oprogramowaniem moŜna zaliczyć 
do prac rozwojowych, więc jeśli prowadzili Państwo takie działania lub ponosili koszty w tym zakresie, 
moŜe to być uznane za spełnienie kryterium> 
 
[ART-BAD] 12:09 pm: Kim jest promotor? W jakich przypadkach biznes plan wymaga akceptacji 
Promotora? Czy są jakieś konsekwencję jeśli brak jest oceny pozytywnej  promotora? 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:13 pm: Promotor Projektów Innowacyjnych ma pomóc w 
określeniu, czy projekt zasadniczo kwalifikuje się do wsparcia. Po otrzymaniu pozytywnego 
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potwierdzenia, moŜna rozpocząć realizację projektu. Jego usługa jest bezpłatna. Ponadto nie jest 
obowiązkowa. Jeśli opinia nie jest pozytywna, wnioskodawca nie moŜe rozpocząć realizacji projektu, 
moŜe natomiast złoŜyć wniosek do PARP. Innych negatywnych konsekwencji nie ma. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:13 pm: Proszę o dalsze pytania do Eksperta 
 
[Boguś] 12:13 pm: Kto moŜe ubiegać się o wsparcie dla projektu polegającego na zwiększeniu  
potencjału badawczo-rozwojowego 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:13 pm: Jak juŜ wspomniałem, jedyna negatywna strona braku 
pozytywnej opinii to brak moŜliwosci rozpoczęcia projektu> 
 
[Paulina Rytelewska] 12:13 pm: Czy jednostka prowadząca badania moŜe sama wdroŜyć wyniki prac? 
 
[Główny]: Budex wszedł o godz. 12:14 pm 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:15 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Boguś: Wsparcie 
przeznaczone jest dla przedsiębiorców. Aby móc uzyskać takie wsparcie, naleŜy wcześniej prowadzić 
działalność B+R lub ponosić wydatki w zakresie B+R, tzn. w okresie 12 miesięcy przed złoŜeniem 
wniosku o dofinansowanie ponosić wydatki na badania przemysłowe lub prace rozwojowe> 
 
[Główny]: RW wszedł o godz. 12:15 pm 
 
[Główny]: RW wyszedł o godz. 12:15 pm 
 
[Główny]: RW wszedł o godz. 12:15 pm 
 
[Główny]: Budex wyszedł o godz. 12:16 pm 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:16 pm: Oczekujemy na odpowiedź na pytanie Pani Pauliny 
Rytelewskiej 
 
[Główny]: agni wszedł o godz. 12:16 pm 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:16 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Paulina Rytelewska: 
Jednostka prowadząca prace B+R jak najbardziej moŜe sama wdroŜyć wyniki prac, jednakŜe koszt ich 
wdroŜenia musi pokryć ze środków własnych. 
 
[Główny]: Budex wszedł o godz. 12:17 pm 
 
[Gzymsy Polskie] 12:17 pm: Jaki warunek muszą spełniać projekty w zakresie wzornictwa 
 
[Paulina Rytelewska] 12:18 pm: W takim układzie na co moŜemy otrzymać dofinansowanie? Czy np. 
na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia badań i wynajęcie specjalistów? 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:18 pm: MoŜna w tym przypadku zastanowić się nad działaniem 
1.4 - 4.1 - w którym wsparcie będzie przeznaczone na prowadzenie prac B+R oraz wdroŜenie 
(inwestycje) ich do praktyki gospodarczej. > 
 
[Paulina Rytelewska] 12:18 pm: Czyli połączenie dwóch działań? 
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[RW] 12:20 pm: Czy wniosek na wyposaŜenie laboratorium b+r (głównie sprzęt pomiarowo-kontrolny) 
ma szansę powodzenia z programu 4.2 (kwota wniosku  ok.  400 tys. zł.). 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:20 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Gzymsy Polskie: Proszę o 
sprecyzowanie pytania, warunki określone są w Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych 
operacji w ramach PO IG. Proszę mi wierzyć, nie jestem w stanie ich wszystkich teraz opisać> 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:22 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Paulina Rytelewska: 
Wsparcie moŜe być przyznane na zakup niezbędnego sprzętu, nie moŜna natomiast sfinansować 
kosztów osobowych czyli np. wynagrodzenia specjalistów. Będzie to moŜliwe w działaniu 1.4 – 4.1.> 
 
[agni] 12:22 pm: Dzień dobry! Czy B+R moŜna zlecić innej jednostce(np. uczelni) i otrzymać na to 
100% dofinansowania, a następnie wdroŜyć w swoim przedsiębiorstwie i teŜ na to otrzymać dotacje? 
 
[Gzymsy Polskie] 12:22 pm: Dziękuję. Zajrzę do przewodnika. 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:23 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Paulina Rytelewska: 
Działanie 1.4 i 4.1 są ze sobą niejako „połączone” Wnioskodawca składa jeden wniosek na oba 
działania łącznie> 
 
[Budex] 12:25 pm: Czy z dotacji moŜna pokryć opłaty (lub część opłat) na zdobycie ochrony prawnej 
nowego wzoru 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:25 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika RW: Oczywiście. JednakŜe 
kwota wydatków na inwestycje musi wynosić co najmniej 400 000 zł. 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:26 pm: Poza tym naleŜy spełnić szereg innych kryteriów> 
 
[Paulina Rytelewska] 12:26 pm: Dofinansowanie w tym projekcie podane jest procentowo w 
zaleŜności od regionu Polski. Czy jako region podlegają dofinansowaniu: miejsce znajdowania się 
firmy, miejsce wdroŜenia projektu, czy moŜe zaleŜy to od czegoś zupełnie innego? Przykładowa 
sytuacja: Firma ma siedzibę w W-wie, a wyniki jej prac wdraŜane są we Wrocławiu. czy udzielenie 
dofinansowania będzie procentowo według miasta stołecznego W-wy czy woj. dolnośląskiego? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:27 pm: Mamy następującą kolejkę zapytań: agni, Budex, Paulina 
Rytelewska 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:28 pm: Staram się jak mogę> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:28 pm: Ok. Rozumiemy ;-) 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:29 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika agni: Takie działania nie 
mieszczą się w kategoriach projektów przewidzianych do dofinansowania w działaniu 4.2> 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:30 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Budex: Niestety nie. Proszę 
zapoznać się z działaniem 5.4 – Zarządzanie własnością intelektualną, gdzie opłaty są kosztem 
kwalifikowanym> 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:33 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Paulina Rytelewska: 
Intensywność wsparcia zaleŜy nie od siedziby Wnioskodawcy, ale od miejsca lokalizacji projektu. W 
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przypadku lokalizacji projektu w woj. Dolnośląskim, intensywność będzie liczona dla tego 
województwa. 
 
[ART-BAD] 12:34 pm: Czy jest określony czas przez który nieruchomość musi być uŜywana wyłącznie 
zgodnie z celami projektu objętego wsparciem, załóŜmy Ŝe po jakimś czasie np. po 3 latach będziemy 
planowali poszerzenie swojej działalności o inne przedsięwzięcia? 
 
[Boguś] 12:34 pm: Witam. Jakie są warunki uzyskania statusu centrum badawczo-rozwojowego ? 
 
[Główny]: DCBR wszedł o godz. 12:36 pm 
 
[Witold] 12:37 pm: Warunkiem nabycia patentu z działania 4.2. jest jego „wykorzystywanie wyłącznie 
na cele projektu objętego wsparciem na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego lub 
wsparciem w zakresie wzornictwa”, co w przypadku gdy patent za 2 lata mógłby zostać zastosowany 
przez naszą firmę w innym działaniu ? 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:38 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika ART-BAD: Projekt nie moŜe 
być poddany znaczącym modyfikacjom w okresie jego trwałości. Dla MSP okres trwałości to 3 lata od 
jego zakończenia, dla innych przedsiębiorców – 5 lat. Tak więc po upływie tego czasu, mogą Państwo 
wykorzystywać budynek na potrzeby rozszerzonej działalności, która nie będzie wynikać z 
dofinansowanego projektu> 
 
[Główny]: agni wyszedł o godz. 12:38 pm 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:39 pm: Dla porządku - kolejka pytań: Boguś, Witold 
 
[Główny]: T.P. wyszedł o godz. 12:44 pm 
 
[Główny]: T.P. wszedł o godz. 12:44 pm 
 
[Boguś] 12:46 pm: Pytałem o to jakie są warunki uzyskania statusu centrum badawczo-rozwojowego 
? 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:46 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Boguś: Warunki uzyskania 
statusu CBR są określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania 
działalności innowacyjnej> 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:47 pm: Status centrum badawczo-rozwojowego moŜe uzyskać 
przedsiębiorca: 
1)  którego przychody netto ze sprzedaŜy towarów, produktów i operacji finansowych za rok 
obrotowy poprzedzający rok złoŜenia wniosku, wyniosły co najmniej równowartość w złotych 800.000 
euro przeliczoną według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień 
roku obrotowego poprzedzającego rok złoŜenia wniosku; 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:47 pm: 2)  którego przychody netto ze sprzedaŜy wytworzonych 
przez siebie wyników badań lub prac rozwojowych stanowią co najmniej 50 % przychodów 
określonych w pkt 1; 
3)  który nie zalega z zapłatą podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na 
ubezpieczenie zdrowotne.> 
 



KONSULTACJE ON-LINE - CZAT INTERNETOWY Z EKSPERTEM 

CZAT 2/36 

 

 

 

 

Przedsięwzięcie finansowane 

ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 

oraz budŜetu państwa 

[Główny]: hml wszedł o godz. 12:47 pm 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:48 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Witold: Wnioskodawca musi 
utrzymać trwałość rezultatów projektu. Jeśli okaŜe się jednak, Ŝe np. produkcja wzoru zakończy się po 
2 latach od zakończenia realizacji projektu, to moŜna nabyte rozwiązanie (patent) wykorzystać do 
produkcji innego wzoru przemysłowego lub uŜytkowego. Jest to zgodne z interpretacją PARP i MRR. 
 
[Witold] 12:49 pm: Dziękuję za odpowiedz. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:49 pm: Proszę o kolejne pytania do Eksperta 
 
[DAMWIT] 12:49 pm: Jesteśmy w trakcie pozyskiwania certyfikatu Systemu Zarządzania 
Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 czy wyklucza nas to z udziału w konkursie 
? 
 
[Główny]: agni wszedł o godz. 12:50 pm 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:51 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika DAMWIT: Absolutnie nie. 
Posiadanie certyfikatu w momencie złoŜenia wniosku pozwala na uzyskanie 10 pkt na ocenie 
merytorycznej fakultatywnej. 
 
[hml] 12:52 pm: Jakie są szanse utrzymywanie danych wzorców przemysłowych w Polsce, jeŜeli do 
uŜytkowania uzyskujemy zgodę od właściciela działającego w innym kraju unijnym? > 
 
[Boguś] 12:52 pm: Czy moŜna sfinansować zakup uŜywanych środków trwałych ? 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:53 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika hml: Proszę o sprecyzowanie 
pytania. 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:55 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Boguś: Tak, jednakŜe taką 
moŜliwość mają przedsiębiorcy z sektora MSP. Pozostali (duŜe podmioty) mogą nabywać wyłącznie 
nowe środki trwałe> 
 
[DCBR] 12:55 pm: Jaka jest maksymalna kwota wsparcia 
 
[hml] 12:57 pm: Chcę uruchomić produkcję, a do tej produkcji komplet wzorców uŜytkowania 
dostanę. Firma obawia się, Ŝe w Polsce jego wzorzec nie będzie dostatecznie chronione. Mówiąc 
krócej. Ukradną mu i zanim dochodzi swoich racji, albo i ja dochodzę w sądach, moi wnukowie umrą. 
 
[Główny]: Budex wyszedł o godz. 12:57 pm 
 
[Główny]: Budex wszedł o godz. 12:57 pm 
 
[agni] 12:58 pm: Czy osoba fizyczna lub wspólnik spółki cywilnej moŜe zaliczyć do kosztów 
kwalifikowanych wniesienie prywatnego środka trwałego i nieruchomości, jeśli tak to w jakiej 
cenie(wartość rynkowa?)? 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 12:58 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika DCBR: Na inwestycje – 21 
mln PLN, na doradztwo 600 tys. PLN, na szkolenia 1 mln PLN.> 
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[Moderator – Barbara Buryta] 12:59 pm: Mamy jeszcze lub tylko godzinę. Zapraszam do dalszej 
dyskusji 
 
[DAMWIT] 1:00 pm: Dla pewności chcielibyśmy wiedzieć czy w  biznes planie, w punkcie C Opis 
projektu / 2. Współpraca z jednostką naukowo-badawczą wystarczy tylko wskazać daną jednostkę, czy 
naleŜy opisać pokrótce zakres współpracy ? 
 
[hml] 1:03 pm: Co robić, jeŜeli pienięŜny wkład własny jest mizerny, lecz pomysł jest na prawdę 
dobry. Skąd na realizację zdobyć fundusze? 
 
[Paulina Rytelewska] 1:04 pm: Czy formularze niezbędne do złoŜenia wniosku znajdują się na stronie 
PARPu? Bardzo proszę o podanie mi "namiarów" jeŜeli istnieje taka moŜliwość. 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:04 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika hml: Działanie 4.2 przewiduje 
moŜliwość opracowania wzoru we własnym zakresie lub zakup usługi doradczej na jego opracowanie. 
Nie ma moŜliwości nabycia wzoru od innego podmiotu jako np. wartości niematerialnej i prawnej. 
Odnośnie ochrony (a raczej skuteczności ochrony) praw własności przemysłowej, nie mogę 
wypowiadać się w tej dziedzinie.> 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:07 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika agni: Niestety nie > 
 
[Główny]: hml wyszedł o godz. 1:08 pm 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:09 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika DAMWIT: NaleŜy podać zakres 
współpracy. Jest to wymóg określony w instrukcji do wypełniania BP. 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:13 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika hml: Do wyboru pozostaje 
Państwu, albo kredyt bankowy (np. komercyjny), albo musza Państwo poszukać inwestora 
zewnętrznego. Polecam zapoznać się z działaniem 3.3 POIG, ew. 4.3 POIG. > 
 
[Witold] 1:14 pm: Czy jest oficjalna lista ekspertów świadczących usługi doradcze w ramach projektu 
(drugi typ) ? 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:15 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Paulina Rytelewska: Tak, link 
do dokumentów: http://www.parp.gov.pl/index/index/609> 
 
[SOLIN] 1:16 pm: Czy dotacją moŜna sfinansować koszty leasingu 
 
[Paulina Rytelewska] 1:16 pm: Niestety nie otwiera się. w kaŜdym razie poszukam na str. PARPu 
 
[RW] 1:17 pm: Czy moŜna sprawdzić ile wniosków do tej pory wpłynęło z działania 4.2 i na jaką 
kwotę, oraz jaka pula środków przypada na 2008 r. 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:18 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Witold: Nie, Wnioskodawca 
dokonuje wyboru doradcy na zasadach rynkowych. 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:19 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika SOLIN: Tak, szczegóły znajdą 
Państwo w regulaminie przeprowadzania konkursu umieszczonym na stronie www.parp.gov.pl >. 
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[Witold] 1:20 pm: Czy uzyskanie prawa do ochrony wzoru moŜna zaliczyć jako wydatek kwalifikowany 
w Działaniu 4.2.? 
 
[SOLIN] 1:21 pm: Jakie zabezpieczenia wymagane są od tych, którzy uzyskają wsparcie ? 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:21 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika RW: Informacje są 
umieszczane na stronie głównej PARP. Do godziny 15:00 dnia 15 maja 2008 r. do PARP wpłynęło 41 
wniosków na łączną kwotę 159 439 329,19 zł. > 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:22 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Witold: Niestety nie. Polecam 
zapoznać się z działaniem 5.4 PO IG. > 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 1:22 pm: W nawiązaniu do odpowiedzi o ilości wniosków - czy nie jest 
zagroŜone wykorzystanie tegorocznej puli środków w bardzo krótkim czasie ? 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:24 pm: 1. Odpowiedź dla uŜytkownika SOLIN: Zabezpieczenie, 
gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie nie przekracza 1 000 000 zł, ustanawiane jest w 
formie weksla in blanco wraz z deklaracja wekslową. 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:25 pm: Gdy wartość dofinansowania przyznanego w Umowie 
przekracza 1 000 000 zł, zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub kilku z następujących form do 
wysokości nie mniejszej niŜ kwota dofinansowania: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 
tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:25 pm: 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275); 
6) wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej; 
7) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę 
samorządu terytorialnego; 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:26 pm: 8) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w 
przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; 
9) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej; 
10) przewłaszczeniu rzeczy ruchomych Beneficjenta na zabezpieczenie; 
11) hipotece; 
12) poręczeniu według prawa cywilnego. 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:26 pm: > 
 
[DCBR] 1:27 pm: Czy przedsiębiorca musi stosować prawo zamówień publicznych 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:29 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Moderator – Barbara Buryta: 
Niestety takie zagroŜenie istnieje i wkrótce moŜe okazać się, Ŝe pula środków zostanie wyczerpana. Do 
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dyspozycji na 2008 rok jest 50 mln euro. Wnioski będą przyjmowane do wysokości 150% tej kwoty 
czyli 75 mln euro. Po przekroczeniu tej alokacji, zostanie zawieszony termin przyjmowania wniosków. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 1:29 pm: Pozostało 30 minut do końca czatu. Proszę korzystać z 
moŜliwości bezpośredniej rozmowy z ekspertem 
 
[T.P.] 1:30 pm: Gdzie moŜna znaleźć informacje odnośnie procedur odwoławczych? Czy odpowiedzi 
udzielane przez pracowników PARP na pytania powstałe w procesie składania wniosku są wiąŜące i czy 
moŜna się na nie powoływać podczas procedury odwoławczej? 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:31 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika DCBR: Tylko wtedy, gdy 
zobowiązuje go do tego ustawa PZP.> 
 
[Główny]: SADKO wszedł o godz. 1:32 pm 
 
[Główny]: Budex wyszedł o godz. 1:32 pm 
 
[Główny]: ART-BAD wyszedł o godz. 1:33 pm 
 
[Główny]: Janina wszedł o godz. 1:34 pm 
 
[SADKO] 1:34 pm: Dzień Dobry, 5. Mam pytanie dotyczące dokonywania płatności przez PARP - 
Regulamin przeprowadzania konkursu PO IG 4.2., § 19 Tryb składania wniosków o płatność pośrednią 
i końcową. Dzień Dobry, intryguje mnie czy jest określony termin do którego PARP w przypadku braku 
środków na koncie musi przekazać płatność danemu BO ? 
 
[Boguś] 1:35 pm: Czy moŜna otrzymywać dofinansowanie transzami ? 
 
[Gzymsy Polskie] 1:35 pm: Czy oceniany będzie poziom innowacyjności projektów dotyczących 
wzornictwa przemysłowego? Czy produkty muszą się charakteryzować jakimś poziomem 
zaawansowania technologicznego, czy moŜe to być na przykład nowa linia wyrobów z porcelany lub 
wyrobów tekstylnych (z nowej membrany) albo nowe kolekcje mebli? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 1:36 pm: Bardzo proszę wstrzymać się z kolejną porcją pytań. 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:36 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika T.P.: Procedura odwoławcza 
została określona w wytycznych MRR, dostępnych na stronie www.mrr.gov.pl. Na odpowiedzi 
udzielane przez pracowników PARP moŜna się powoływać w procedurze odwoławczej. Jeśli mają 
Państwo wątpliwości na etapie składania wniosku, wszelkie pytania naleŜy przesyłać drogą e-mail, 
pocztą lub faksem do PARP. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 1:36 pm: Kolejność pytań: SADKO, Boguś, Gzymsy Polskie 
 
[Główny]: DAMWIT wyszedł o godz. 1:38 pm 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:39 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika SADKO: W przypadku, gdy 
PARP nie posiada środków na koncie, nie moŜe dokonać płatności wynikającej z umowy, a termin ew. 
dokonania płatności w taki przypadku nie jest określony. > 
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[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:40 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Boguś: Tak, przewidziane są 
płatności pośrednie.> 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:42 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Gzymsy Polskie: Poziom 
innowacyjności nie będzie oceniany. Wystarczy, Ŝe dany wzór będzie nowością dla Wnioskodawcy. > 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 1:42 pm: Proszę o kolejne pytania 
 
[SADKO] 1:42 pm: Minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na 
zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz wsparcie w zakresie wzornictwa, wykazana we 
wniosku dla części inwestycyjnej, wynosi 400 tys. złotych. Co w przypadku gdy dopiero w trakcie 
trwania projektu min. wartość okaŜe się niŜsza ? 
 
[DCBR] 1:42 pm: Czy jest wymóg rejestracji wdraŜanych w ramach projektu wzorów? 
 
[SOLIN] 1:44 pm: Co oznacza termin "trwałość rezultatów projektu"? 
 
[RW] 1:44 pm: Czy moŜna w jednym wniosku łączyć wydatki np. na wyposaŜenie laboratorium b+r i 
wzór przemysłowy, które nie są ze sobą ściśle związane. 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:47 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika SADKO: Przedsiębiorca 
szacuje koszty na etapie przygotowania wniosku i powinny one być oparte na rzetelnej analizie rynku. 
W przypadku, gdy na etapie rozliczania okaŜe się, Ŝe koszty rzeczywiste były niŜsze niŜ wymagane 
minimum, kaŜdy taki projekt będzie poddany indywidualnej analizie. Jeśli okaŜe się, Ŝe zmiany cen, 
kursów walut lub inne czynniki były niezaleŜne od Wnioskodawcy i on nie mógł ich przewidzieć 
będziemy rekomendować, aby takie problemy rozstrzygać na korzyść                                                                                                                                                                                                                                    
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:47 pm: beneficjenta. Jednak, jeśli okaŜe się, Ŝe przedsiębiorca juŜ 
na etapie projektowania świadomie zawyŜa koszty a potem realnie wydaje mniej i mógł to 
przewidzieć, to w takich sytuacjach wsparcie moŜe nie być wypłacone.> 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:48 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika DCBR: Nie ma takiego 
wymogu. > 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:51 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika SOLIN: Pojęcie „trwałości 
projektu” rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji tj.: 
− modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie 
nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:51 pm: − wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu 
infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej > 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:53 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika RW: Nie, nie jest to moŜliwe z 
uwagi na roŜne cele obu typów projektów. > 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 1:53 pm: Pozostało tylko 5 minut. Proszę o ostatnie pytanie 
 
[Janina] 1:53 pm: Co jeśli będę juŜ wiedział, Ŝe projekt przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, ale 
nie będzie jeszcze podpisanej umowy z PARP, a z określonych powodów chcę juŜ podjąć działania 
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związane z realizacją projektu, a wydatki kwalifikowały się do objęcia wsparciem. Czy mogę liczyć na 
dofinansowanie poniesionych kosztów w związku z tym mimo? 
 
[Główny]: ART-BAD wszedł o godz. 1:55 pm 
 
[ART-BAD] 1:56 pm: Planujemy przenieś prawa własności budynku w czwartym kwartale od dnia 
rozpoczęcia realizacji projektu. Co jeśli załoŜymy w projekcie koszt aktualnej wyceny opinii 
rzeczoznawcy majątkowego, natomiast w rzeczywistym dniu nabycia nieruchomości okaŜe się, Ŝe cena 
budynku  przekracza wartość rynkową, czego nie mogliśmy przewidzieć? 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:57 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika Janina: Rozpoczęcie realizacji 
projektu moŜe nastąpić po dniu otrzymania potwierdzenia, iŜ projekt co do zasady kwalifikuje się do 
objęcia wsparciem. Wówczas, rozpoczyna się okres kwalifikowalności wydatków. Potwierdzenie 
otrzymają Państwo u Promotora Projektów Innowacyjnych, lub po 30 dniach od złoŜenia wniosku do 
PARP. Proszę jednakŜe pamiętać, Ŝe gdy ocena merytoryczna nie będzie pozytywna, a rozpoczną 
Państwo realizację projektu po otrzymaniu ww. potwierdzenia, 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 1:58 pm: ponowne złoŜenie wniosku na ten sam projekt nie będzie 
juŜ moŜliwe. > 
 
[Janina] 1:59 pm: Tak, ale ja się pytałam, co jeśli projekt przejdzie ocenę formalną i merytoryczną, 
ale nie mam podpisanej jeszcze umowy z PARP? 
 
[Ekspert: Sebastian Banasiewicz] 2:02 pm: Odpowiedź dla uŜytkownika ART-BAD: Niestety muszą 
Państwo oszacować koszty zakupu w momencie przygotowania projektu. Dokonanie zakupu w 
konkretnym momencie rynkowym, nie doprowadzi do przekroczenia wartości nieruchomości w 
stosunku do ceny rynkowej. > 
 
[Główny]: SADKO wyszedł o godz. 2:02 pm 
 
[Janina] 2:03 pm: dziękuję za odpowiedź i do widzenia 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 2:03 pm: Szanowny Panie, Szanowni Państwo - bardzo dziękuję za 
udział w dzisiejszej rozmowie. JeŜeli mają Państwo dodatkowe pytania do Pana Sebastiana 
Banasiewicza, to prosimy je kierować na adres mailowy: eic@darr.pl. Poza tym polecamy witrynę 
PARP, na której zostały zamieszczone pytania/odpowiedzi kierowane bezpośrednio do PARP odnośnie 
Działania 4.2.: http://www.parp.gov.pl/index/index/601 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 2:03 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 moŜliwości 
zapoznać się z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 2:04 pm: Pragnę Państwa poinformować, Ŝe w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland organizujemy 36 czatów. Dzisiejszy był drugim z serii. Zapisy 
wszystkich czatów będzie moŜna znaleźć na wskazanej wyŜej stronie. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 2:04 pm: Prosimy Państwa o sugestie w zakresie tematyki czatów / 
ekspertów, które powinnyśmy dla Państwa przygotować. Sugestie prosimy kierować na adres 
mailowy: eic@darr.pl 
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Na wskazanej stronie oraz na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl) będą zamieszczane komunikaty 
dotyczące kolejnych czatów. 
 
[Moderator – Barbara Buryt] 2:04 pm: Projekt Enterprise Europe Network jest współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 
2007-2013 oraz budŜetu państwa. Więcej informacji: http://www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu 
 
[Moderator – Barbara Buryt] 2:04 pm: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network 
Wałbrzych – Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 


