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Bon na Innowacje 
Inicjowanie współpracy między przedsiębiorcami i jednostkami naukowymi 

27 kwietnia 2010 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Dzieo Dobry Paostwu. Witam na czacie, organizowanym przez 
Europejską Sied Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat: BON NA INNOWACJE. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Ekspertami zaproszonymi do rozmowy są konsultanci Zespołu 
Innowacji i Technologii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Do zadao Zespołu Innowacji i Technologii należy: 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: 1) opracowywanie i realizacja projektów własnych Agencji 
dotyczących promowania i upowszechniania innowacyjności, w szczególności projektów 
systemowych w ramach poddziałania 2.1.3 PO KL, 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: 2) udział w projektach centralnych i międzynarodowych 
dotyczących promowania i upowszechniania innowacyjności, 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: 3) udział w opracowywaniu dokumentów programowych 
instytucji centralnych, 
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[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: 4) współpraca międzynarodowa w zakresie promocji i rozwoju 
innowacyjności, 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01: 5) opracowywanie dokumentów wdrożeniowych, 
kontraktowanie, monitorowanie i rekomendowanie płatności w zakresie projektów dotyczących 
wsparcia finansowego dla przedsiębiorców na projekty badawczo-rozwojowe w ramach rządowego 
programu Bony na innowacje. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: Informacje na temat zadao Zespołu znajdą Paostwo na naszej 
stronie (www.darr.pl) w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum 
czatów 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:02: Zacznijmy nasze spotkanie od wyjaśnienia co kryje się pod 
hasłem „BON NA INNOWACJE”. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:02: Informacja techniczna - Ekspert koocząc wypowiedź użyje znak 
">" 
 
*Główny+: Olek wszedł o godz. 10:03 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:03: Dzieo dobry 
 
*Główny+: luna wszedł o godz. 10:04 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:04: Program Bon na Innowacje jest programem skierowanym do mikro i 
małych przedsiębiorstw 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:04: W ramach programu Bon na innowacje można realizowad usługi 
dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, świadczone przez jednostkę naukową, 
mające na celu np. opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących technologii lub wyrobów 
danego przedsiębiorstwa, w tym usługi doradcze świadczone przez jednostki naukowe. 
 
*Główny+: GP Inter-Solutions sp. z o.o. wszedł o godz. 10:05 
 
*Główny+: tomasz wszedł o godz. 10:05 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:05: Jeden przedsiębiorca może uzyskad wsparcie o wartości maksymalnej 15 
000 zł. Wielkośd wsparcia może wynosid do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem. Przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w ramach Programu, nie może ubiegad się o 
kolejne wsparcie.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:05: Bardzo dziękuję. Zapraszam Paostwa do zadawania pytao. 
 
*Oława+ 10:06: Czy macie Paostwo już dane na temat aktualnego stopnia wykorzystania środków 
finansowych przeznaczonych na program ? Czy program cieszy się zainteresowaniem ? 
 
*Olek+ 10:06: Jakie usługi można realizowad w ramach programu Bon na innowacje? 
 
*Główny+: Elżbieta wszedł o godz. 10:06 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:07: Tegoroczna edycja cieszy sie dużym zainteresowaniem, aktualna lista 
przedsiębiorców rekomendowanych do wsparcia znajduje się na stronie www.parp.gov.pl 
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[Ekspert - ZIiT PARP]  10:07: Jednak w dalszym ciągu zachęcamy Beneficjentów do składania 
wniosków 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:07: > 
 
*Główny+: Orthotomus wszedł o godz. 10:08 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:08: Przekazuję pytanie od uczestnika: *GP Inter-Solutions sp. z o.o.] 
10:08: jaka jest ostateczna możliwa data zakooczenia usługi oraz jak wygląda jej rozliczenie? 
 
[GP Inter-Solutions sp. z o.o.+ 10:08: jaka jest ostateczna możliwa data zakooczenia usługi oraz jak 
wygląda jej rozliczenie? 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:08: Można realizowad usługi dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub 
technologii 
 
*joanna+ 10:09: Jak długo czeka się na ocenę wniosku? 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:09: Głównym celem programu jest zainicjowanie współpracy 
przedsiębiorców z jednostkami naukowymi> 
 
*ltb+ 10:10: Co oznacza zapis "świadczone przez jednostkę naukową"? 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:10: Realizacja usługi powinna nastąpid do 30.09.2010 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:10: Zgodnie z wytycznymi Programu dokumenty rozpatrywane są w ciągu 30 
dni 
 
*Danka+ 10:11: czy beneficjentem może byd nowo powstająca firma? 
[GP Inter-Solutions sp. z o.o.+ 10:11: czy to oznacza, ze do tego dnia dokumentacja powinna byd 
dostarczona do PARP (do 30.09.2010)? tzn. raport z wykonania usługi, umowa jako załącznik, 
faktura/rachunek od zleceniobiorcy ... 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:12: Dokumenty rozliczeniowe należy przesład do dnia, któr Beneficjent 
wskazał we wniosku jako datę zakooczenia realizacji usługi, taka data powinna także widnied na 
raporcie z wykonania usługi 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:13: Wzory dokumentów potrzebnych do rozliczenia czyli: Raport w 
wykonania usługi i wniosek o płatnośd znajdują się na stronie www.parp.gov.pl 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:13: uporządkuję kolejnośd pytao oczekujących 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:13: 1+ *joanna+ 10:09: Jak długo czeka się na ocenę wniosku? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:13: 2+ *ltb+ 10:10: Co oznacza zapis "świadczone przez jednostkę 
naukową"? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:14: 3+ *Danka+ 10:11: czy beneficjentem może byd nowo powstająca 
firma? 
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[Ekspert - ZIiT PARP]  10:14: Zgodnie z wytycznymi Programu dokumenty rozpatrywane są w ciągu 30 
dni> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:14: 4] [GP Inter-Solutions sp. z o.o.] 10:11: czy to oznacza, ze do 
tego dnia dokumentacja powinna byd dostarczona do PARP (do 30.09.2010)? tzn. raport z wykonania 
usługi, umowa jako załącznik, faktura/rachunek od zleceniobiorcy ... 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:14: Proszę poczekad z kolejnymi pytaniami do czasu uzyskania 
odpowiedzi na obecnie zadane. 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:15: Tak, dokumenty rozliczeniowe powinny byd dostarczone do PARP do 
dnia 30.09.2010 r> 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:16: Nie ma zapisu w Wytycznych programu mówiący o tym, jak długo 
przedsiębiorstwo ma istnied na rynku, dlatego odpowiedź brzmi tak> 
 
*Główny+: ekspert wszedł o godz. 10:16 
 
*Główny+: Ekspert wyszedł o godz. 10:17 
 
*isa+ 10:17: o oznacza zapis "świadczone przez jednostkę naukową"? 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:19: Jednostką naukową świadczącą usługi w Programie mogą byd m.in 
uczelnie 
 
[GP Inter-Solutions sp. z o.o.] 10:19: Czy określona jest forma (wytyczne) dotyczące umowy z 
jednostką naukowo-badawczą / uczelnią wyższą? czy też forma i treśd umowy jest dowolna a 
najważniejszy będzie opis zlecenia umieszczony w raporcie i wystawiona faktura/rachunek? 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:19: placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk 
 
*Orthotomus+ 10:20: Czy jest możliwe skorzystanie z programu na realizację usługi polegającej na 
opracowaniu procesu produkcyjnego przez JBR na nowy produkt ? 
 
*Główny+: martin wszedł o godz. 10:20 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:20: Polska Akademia Umiejętności oraz jednostki posiadające status 
jednostki badawczo-rozwojowej 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:20: > 
 
*Elżbieta+ 10:22: Jak liczy się 3-letni okres dotyczący korzystania z usług jednostki naukowej w 
zakresie usług dotyczących wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii? Korzystaliśmy z takich 
usług w styczniu w 2007 roku. Czy możemy aplikowad, skoro runda aplikacyjna zaczęła się w marcu i 
teraz chcielibyśmy skorzystad z usług innej jednostki naukowej w innym celu? 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:22: Beneficjent podpisuje umowę z Polską Agencją Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Program nie reguluje formy  umowy z jednostką naukowo-badawczą / uczelnią 
wyższą 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:22: > 
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[Moderator – Barbara Buryta+ 10:22: Podaję listę pytao oczekujących: 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:22: 1+ *Orthotomus+ 10:20: Czy jest możliwe skorzystanie z 
programu na realizację usługi polegającej na opracowaniu procesu produkcyjnego przez JBR na nowy 
produkt ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:22: 2+ *Elżbieta+ 10:22: Jak liczy się 3-letni okres dotyczący 
korzystania z usług jednostki naukowej w zakresie usług dotyczących wdrożenia lub rozwoju 
produktu lub technologii? Korzystaliśmy z takich usług w styczniu w 2007 roku. Czy możemy 
aplikowad, skoro runda aplikacyjna zaczęła się w marcu i teraz chcielibyśmy skorzystad z usług innej 
jednostki naukowej w innym celu? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:23: Jeżeli pominęłam jakieś pytanie, to proszę o 
komentarz/przypomnienie. 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:24: Odpowiedź na pytanie *Orthotomus+, tak, usługa tego typu kwalifikuje 
się do Programu> 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:25: Program jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorców, którzy w 
roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o 
udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, nie korzystali z usług jednostki naukowej 
w zakresie prac badawczo-rozwojowych 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:26: Należy jednak pamiętad o tym, że Program ma zainicjowad kontakty 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:26: Beneficjent podpisując wniosek o udzielenie wsparcia podpisuje 
jednocześnie oświadczenie, że nie korzystał wcześniej z usług jednostek badawczych> 
 
*isa+ 10:26: Chcę wydad książkę. Czy usługa polegająca na wykonaniu kwarendy i opracowaniu 
konkretnej tematyki wykonana przez instytut PAN na moje zlecenie  kwalifikuje się do BONU? 
 
*Główny+: rapatapatoja wszedł o godz. 10:27 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:27: Z uwagi na to, że poza pytaniem użytkownika *isa] nie ma 
więcej pytao oczekujących, zapraszam do ich zadawania. 
 
*Główny+: AP wszedł o godz. 10:28 
 
*100+ 10:28: Czy na terenie Dolnego Śląska będą przeprowadzane szkolenia na temat aplikowania do 
Programu ? 
 
*luna+ 10:28: Jak będzie wyglądało faktyczne dofinansowanie w przypadku kiedy wartośd 
zrealizowanej usługi będzie większa niż kwota założona we wniosku, ale nie przekroczy 15 000 zł? Czy 
przedsiębiorca ostatecznie otrzyma dofinansowanie na faktyczną wartośd usługi, czy na tą założoną 
we wniosku? 
 
[Główny+: greg wszedł o godz. 10:29 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:31: Odpowiedź na pytanie *isa+ 
 
*Główny+: beata wszedł o godz. 10:31 
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*rapatapatoja+ 10:32: Dzieo dobry, czy wiadomo jaką liczbę wniosków złożono na dzieo dzisiejszy i ile 
pieniędzy pozostało do rozdysponowania? 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:32: Pytanie jakiego rodzaju prowadzi Pan/Pani przedsiębiorstwo i jak 
wydanie książki wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:32: > 
 
*isa+ 10:33: będzie nowym produktem, firma wielobranżowa 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:33: Odp na pytanie *100+ , nie ma konkretnej listy spotkao informacyjnych, 
postaramy się o taką organizację by była dostępna dla jak największej liczby zainteresowanych> 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:35: Odp na pytanie *luna+, jeśli wnioskuje Pani o dofinansowanie w 
wysokości 15 000 zł a usługa okaże się kosztowad mniej kwota wypłacana jest odpowiednio mniejsza, 
płatnośd dokonywana jest  na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę> 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:36: Odp. na pytanie [rapatapatoja+ lista Beneficjentów rekomendowanych 
do wsparcia jest stale aktualizowana na stronie www.parp.gov.pl w zakładce Bon na Innowacje 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:37: zachęcamy do składania wniosków, w momencie wykorzystania środków 
pojawi sie stosowny komunikat 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:37: Przypomnę tylko, że użytkownik *isa+ doprecyzował następujące 
pytanie: *isa+ 10:26: Chcę wydad książkę. Czy usługa polegająca na wykonaniu kwarendy i 
opracowaniu konkretnej tematyki wykonana przez instytut PAN na moje zlecenie  kwalifikuje się do 
BONU? że będzie to nowy produkt, a firma jest wielobranżowa 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:37: > 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:37: Przekazuję również pytanie od użytkownika *beata+ 10:36: Czy 
istnieje możliwośd opracowania w ramach bonu technologii/usługi, a jej wdrożenie np. w przyszłym 
roku, w związku z trwającą inwestycją polegającą na budowie ośrodka, w którym usługa ta będzie 
świadczona? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:40: W oczekiwaniu na odpowiedzi zapraszam do zadawania 
kolejnych pytao. 
 
*Główny+: jose wszedł o godz. 10:40 
 
*rapatapatoja+ 10:41: Dziękuję za odpowiedź ma moje pytanie. Mam natomiast kolejne - chodzi o 
kwestię płatności za wykonaną usługę. Zgodnie z Regulaminem wykonawca usługi wystawia fakturę - 
kwotę netto pokrywa PARP (zakładając, że kwota ta nie przekracza 15 tys.zł) natomiast kwotę 
podatku VAT (czyli koszt niekwalifikowany) pokrywa Wnioskodawca. Pytanie brzmi: na kogo 
wystawiana jest faktura??? 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:41: Odp na pytanie [isa+ na tej podstawie trudno dad jednoznaczną 
odpowiedź, zachęcam do złożenia wniosku, wtedy będziemy mogli po zastanowieniu konkretnie 
odnieśd się do tematyki> 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:41: Opd na pytanie [beata] 
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[luna] 10:42: tak, ale dofinansowanie dostaje się na faktyczną wartośd usługi, czyli jeżeli w momencie 
składania wniosku usługa zostanie wyceniona na 10 000, ale ostatecznie okaże się, że jednostka 
naukowa wyceniła ją na 12 000, to czy dofinansowanie ostatecznie będzie na kwotę 10 000, czy 12 
000? 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:42: Raport z wykonania usługi musi zostad przedstawiony do 30.09.2010 > 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:43: wypłacona kwota nie może byd większa od wnioskowanej> 
 
*Orthotomus+ 10:43: Czy usługa polegająca na opracowaniu auditu energetycznego przez jednostkę 
naukową budynku dla firmy deweloperskiej będzie mogła byd sfinansowana w ramach programu 
 
*isa+ 10:43: rozumiem że wdrożenie nowego produktu do oferty firmy nie jest kwalifikowane? 
zadałam konkretne pytanie? 
 
*luna+ 10:44: dziękuję za odpowiedź 
 
[GP Inter-Solutions sp. z o.o.+ 10:45: Czy faktura może byd na wykonanie usługi w zakresie 
edukacyjnym (ponieważ w ramach stworzonego przez JBR opracowania technologii i przekazania jej 
opisu technicznego pracownicy firmy muszą zostad nauczeni jak jej używad - głównym czynnikiem jest 
tutaj transfer wiedzy). W związku z tym wysokośd VAT wynosiłaby 0% (usługi edukacyjne) a PARP 
pokrywałby kwotę do 15000zł ... ? 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:45: Szanowni Paostwo w trakcie czatu nie będziemy rozstrzygad o 
kwalifikowalności danych usług, każdy wniosek oceniany jest indywidualnie, dlatego zachęcamy do 
składania wniosków, wtedy grupa ekspertów oceniających będzie w stanie wydad opinię> 
 
*beata+ 10:46: Raport będzie złożony do 30.09.2010, ale gotowa, opracowana i przetestowana 
technologia, w oparciu o którą ma byd świadczona nowa usługa, poczekałaby do roku 2011, aż 
zostanie zakooczona budowa ośrodka i będzie można zacząd tę usługę świadczyd (pytam, bo nie 
widzę, aby w planach na 2011 r. był Bon na innowacje) 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:47: Pozwolicie Paostwo, że uporządkuję kolejnośd pytao. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:47: 1+ *rapatapatoja+ 10:41: Dziękuję za odpowiedź ma moje 
pytanie. Mam natomiast kolejne - chodzi o kwestię płatności za wykonaną usługę. Zgodnie z 
Regulaminem wykonawca usługi wystawia fakturę - kwotę netto pokrywa PARP (zakładając, że kwota 
ta nie przekracza 15 tys.zł) natomiast kwotę podatku VAT (czyli koszt niekwalifikowany) pokrywa 
Wnioskodawca. Pytanie brzmi: na kogo wystawiana jest faktura??? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:47: 2+ *Orthotomus+ 10:43: Czy usługa polegająca na opracowaniu 
auditu energetycznego przez jednostkę naukową budynku dla firmy deweloperskiej będzie mogła byd 
sfinansowana w ramach programu 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:47: 3] [GP Inter-Solutions sp. z o.o.+ 10:45: Czy faktura może byd na 
wykonanie usługi w zakresie edukacyjnym (ponieważ w ramach stworzonego przez JBR opracowania 
technologii i przekazania jej opisu technicznego pracownicy firmy muszą zostad nauczeni jak jej 
używad - głównym czynnikiem jest tutaj transfer wiedzy). W związku z tym wysokośd VAT wynosiłaby 
0% (usługi edukacyjne) a PARP pokrywałby kwotę do 15000zł ... ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:47: 4+ *beata+ 10:46: Raport będzie złożony do 30.09.2010, ale 
gotowa, opracowana i przetestowana technologia, w oparciu o którą ma byd świadczona nowa 
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usługa, poczekałaby do roku 2011, aż zostanie zakooczona budowa ośrodka i będzie można zacząd tę 
usługę świadczyd (pytam, bo nie widzę, aby w planach na 2011 r. był Bon na innowacje) 
 
*Główny+: tomiver wszedł o godz. 10:48 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:48: Jeżeli kogoś pominęłam lub wpisałam pytanie, na które 
udzielono odpowiedzi (a ja to przeoczyłam) to proszę o komentarz 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:48: W momencie zwolnienia danej usługi z podatku VAT Beneficjent nie 
ponosi kosztów niekwalifikowanych> 
 
*isa+ 10:48: dziękuję za odpowiedź. definicja ,,transfer wiedzy i usługa doradcza'' jest bardzo 
enigmatyczna. interpretacji może byd tysiąc 
 
[Główny+: rabarg wszedł o godz. 10:51 
 
*Główny+: tomiver wyszedł o godz. 10:51 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:52: Jeśli usługa, o którą wnioskuje Beneficjent zostanie wykonana do 
30.09.2010 wdrożenie może nastąpid później> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:54: Pytania oczekujące: 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:54: 1+ *rapatapatoja+ 10:41: Dziękuję za odpowiedź ma moje 
pytanie. Mam natomiast kolejne - chodzi o kwestię płatności za wykonaną usługę. Zgodnie z 
Regulaminem wykonawca usługi wystawia fakturę - kwotę netto pokrywa PARP (zakładając, że kwota 
ta nie przekracza 15 tys.zł) natomiast kwotę podatku VAT (czyli koszt niekwalifikowany) pokrywa 
Wnioskodawca. Pytanie brzmi: na kogo wystawiana jest faktura??? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:54: 2] [Orthotomus] 10:43: Czy usługa polegająca na opracowaniu 
auditu energetycznego przez jednostkę naukową budynku dla firmy deweloperskiej będzie mogła byd 
sfinansowana w ramach programu 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:55: Faktura wystawiana jest na Beneficjenta> 
 
*Główny+: akwiatkowski@stomet.pl wszedł o godz. 10:55 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  10:56: Odp na pytanie *Orthotomus+  Szanowni Paostwo w trakcie czatu nie 
będziemy rozstrzygad o kwalifikowalności danych usług, każdy wniosek oceniany jest indywidualnie, 
dlatego zachęcamy do składania wniosków, wtedy grupa ekspertów oceniających będzie w stanie 
wydad opinię> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:56: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
*Główny+: Orthotomus wyszedł o godz. 10:57 
 
*Główny+: MIRAS wszedł o godz. 10:58 
 
*beata+ 10:58: czy usługą dotyczącą wdrożenia nowej technologii może byd wdrożenie innowacyjnego 
oprogramowania, służącego do świadczenia nowej usługi; przy czym oprogramowanie jest własnością 
i zostało opracowane przez jednostkę naukową 
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[MIRAS] 10:59: Zgodnie z wytycznymi dla wnioskodawcy: „w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości w realizacji umowy Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanych 
środków pieniężnych wraz z odsetkami.” Jednocześnie kontrola poprawności usługi może byd 
przeprowadzona również 3 lata po jej zakooczeniu. W związku z tym, w razie stwierdzenia przez PARP 
nieprawidłowości, ile wynoszą odsetki? 
 
*rapatapatoja+ 11:00: Dziękuję za odpowiedź. Kolejne pytanie: jaki jest przybliżony czas oceny 
wniosku, tj. od momentu jego złożenia do informacji o uzyskaniu dofinansowania? Pytanie bardzo 
znaczące bo chciałbym wiedzied jak dużo czasu ma jednostka naukowa na wykonanie usługi i jej 
rozliczenie przed 30.09.2010. 
 
*Główny+: amelia wszedł o godz. 11:01 
 
*Główny+: jerzy.w wszedł o godz. 11:01 
 
*Główny+: AP wyszedł o godz. 11:01 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:04: Aktualna lista pytao: 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:04: 1+ *beata+ 10:58: czy usługą dotyczącą wdrożenia nowej 
technologii może byd wdrożenie innowacyjnego oprogramowania, służącego do świadczenia nowej 
usługi; przy czym oprogramowanie jest własnością i zostało opracowane przez jednostkę naukową 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:04: 2+ *MIRAS+ 10:59: Zgodnie z wytycznymi dla wnioskodawcy: „w 
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy Beneficjent będzie zobowiązany do 
zwrotu otrzymanych środków pieniężnych wraz z odsetkami.” Jednocześnie kontrola poprawności 
usługi może byd przeprowadzona również 3 lata po jej zakooczeniu. W związku z tym, w razie 
stwierdzenia przez PARP nieprawidłowości, ile wynoszą odsetki? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:04: 3+ *rapatapatoja+ 11:00: Dziękuję za odpowiedź. Kolejne 
pytanie: jaki jest przybliżony czas oceny wniosku, tj. od momentu jego złożenia do informacji o 
uzyskaniu dofinansowania? Pytanie bardzo znaczące bo chciałbym wiedzied jak dużo czasu ma 
jednostka naukowa na wykonanie usługi i jej rozliczenie przed 30.09.2010. 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  11:05: Odp na pytanie [MIRAS] odpowiedz na Pana/Pani pytanie definiuje 
paragraf 10 umowy o udzielenie wsparcia> 
 
*Główny+: amelia wyszedł o godz. 11:06 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  11:06: Odp. na pytanie [rapatapatoja] zgodnie z wytycznymi czas oceny wniosku 
to 30 dni od dnia złożenia> 
 
*rapatapatoja+ 11:07: Dziękuję 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:08: W oczekiwaniu jest tylko pytanie: *beata+ 10:58: czy usługą 
dotyczącą wdrożenia nowej technologii może byd wdrożenie innowacyjnego oprogramowania, 
służącego do świadczenia nowej usługi; przy czym oprogramowanie jest własnością i zostało 
opracowane przez jednostkę naukową 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:08: Proszę o kolene pytania. 
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[Ekspert - ZIiT PARP]  11:08: Odp na pytanie *beata+ Szanowni Paostwo w trakcie czatu nie będziemy 
rozstrzygad o kwalifikowalności danych usług, każdy wniosek oceniany jest indywidualnie, dlatego 
zachęcamy do składania wniosków, wtedy grupa ekspertów oceniających będzie w stanie wydad 
opinię> 
 
*akwiatkowski@stomet.pl+ 11:08: Czy wykonanie pomocy naukowych w tym prezentacje działania 
OZE  może byd zakwalifikowane  ? 
 
*MIRAS+ 11:09: W nawiązaniu do poprzedniego pytania, na jakiej podstawie można stwierdzid 
nieprawidłowośd? Jeśli wnioskodawca spełnił wszystkie założenia w wniosku o dofinansowanie, to jak 
się zabezpieczyd przed ewentualną „nieprawidłowością” jednostki naukowej? 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  11:10: Najlepszym zabezpieczeniem będzie sporządzenie odpowiedniej umowy 
z Wykonawcą> 
 
*beata+ 11:10: Czy w ramach wdrożenia może byd świadczona usługa szkoleniowa przez jednostkę 
naukową? 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  11:11: usługi szkoleniowe kwalifikują się do programu Bon na Innowacje> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:13: Mamy tylko jedno pytanie oczekujące: 
*akwiatkowski@stomet.pl+ 11:08: Czy wykonanie pomocy naukowych w tym prezentacje działania 
OZE  może byd zakwalifikowane  ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:13: Zapraszam do zadawania pytao - pozostało ok. 45 minut 
spotkania 
 
*Główny+: sta wszedł o godz. 11:14 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  11:14: w trakcie trwania czatu nie możemy jednoznacznie określad 
kwalifikowalności danej usługi, bardzo proszę o składanie wniosków to na ich podstawie będą 
wydawane oceny> 
 
*PPHU+ 11:15: Na kiedy zaplanowano kolejny nabór wniosków do programu Bon na Innowacje ? 
 
*luna+ 11:16: Czy przed złożeniem wniosku powinno byd podpisane np. porozumienie z jednostką 
naukową, która będzie wykonawcą usługi? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:16: Przekazuję pytanie od użytkownika: *jerzy.w+ 11:16: Co 
powinien zrobid autor projektu  innowacyjnego (wynalazczego), który nie jest przedsiębiorcą ani 
jednostką naukowo-badawczą? Sądziłem, że należy zgłosid projekt do inkubatora innowacyjności (a 
nie przedsiębiorczości) i oczekiwad w pierwszym rzędzie na pomoc w uzyskaniu patentu, najlepiej 
europejskiego. Mój wniosek leży i czeka... 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  11:16: Nabór wniosków trwa od 5 marca tego roku, zakooczy się 30 czerwca> 
 
*Główny+: sta wyszedł o godz. 11:17 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  11:18: Na etapie składania wniosku o udzielenie wsparcia należy wskazad nazwę 
Wykonawcy usługi, porozumienia i umowy z wykonawcą leżą w gestii Beneficjenta> 
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[Olek] 11:18: Czy istnieje „spis” jednostek naukowych z które mogą byd wykonawcami usług 
dofinansowanych w ramach programu Bon na innowacje? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:18: Aktualna lista pytao: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:19: 1] [jerzy.w] 11:16: Co powinien zrobid autor projektu  
innowacyjnego (wynalazczego), który nie jest przedsiębiorcą ani jednostką naukowo-badawczą? 
Sądziłem, że należy zgłosid projekt do inkubatora innowacyjności (a nie przedsiębiorczości) i 
oczekiwad w pierwszym rzędzie na pomoc w uzyskaniu patentu, najlepiej europejskiego. Mój wniosek 
leży i czeka... 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:19: 2+ *Olek+ 11:18: Czy istnieje „spis” jednostek naukowych z które 
mogą byd wykonawcami usług dofinansowanych w ramach programu Bon na innowacje? 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  11:20: Spis jednostek badawczo- rozwojowych znajduje się na stronie Rady 
Głównej JBR 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  11:20: > 
 
*boni+ 11:20: Jacy przedsiębiorcy wykluczeni są z możliwości aplikowania o środki w ramach bonu na 
innowacje? 
 
*Główny+: beata wyszedł o godz. 11:20 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  11:21: Dodatkowo Wykonawcami usługi mogą byd uczelnie i instytuty z siedzibą 
w Polsce 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  11:21: > 
 
*rapatapatoja+ 11:21: Czy w przypadku programu Bon na innowacje należy przedstawid alternatywne 
oferty na planowaną do zlecenia przez Wnioskodawcę usługę? Chodzi oczywiście o oferty 
przedstawione przez jednostki naukowo-badawcze. Z naszego doświadczenia i dotychczasowych 
kontaktów z uczelniami (bo właśnie uczelnia ma byd u nas wykonawcą usługi) wynika, iż bardzo 
ciężko uzyskad konkretną ofertę cenową w krótkim czasie... 
 
*Główny+: Marcin wszedł o godz. 11:22 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  11:22: Odp na pytanie *boni+ Regulacje w tym zakresie zapisane są w pkt 5.2 
Wytycznych dla Beneficjentów> 
 
[rabarg+ 11:22: Czy umowa może zostad podpisana z Fundacją powołaną przez jednostkę naukową? 
 
*Główny+: Magda81 wszedł o godz. 11:23 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  11:25: odp na pytanie *rabarg+ przedsiębiorca nie może byd powiązany z 
jednostką naukową kapitałowo i osobowo> 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  11:28: Odp na pytanie *rapatapatoja+ Wybór wykonawcy reguluje paragraf 5 
umowy o udzielenie wsparcia 
 
*rabarg+ 11:28: źle sformułowałem pytanie: chodzi o to, że same uczelnie często nie podpisują umów 
bezpośrednio ze zleceniodawcami, tylko posiłkują się powołanymi przez siebie fundacjami (np. 
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Fundacja Uniwersytetu Medycznego). Czy można podpisad umowę na wykonanie badania z taką 
fundacją? (oczywiście nie jestem z nią powiązany osobowo ani kapitałowo). 
 
*Główny+: tomek wszedł o godz. 11:28 
 
[Magda81] 11:28: Witam 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:29: Przekazuję pytanie od użytkownika *jerzy.w+ 11:27: Wniosek 
złożyłem na początku grudnia w inkubatorze innowacyjności Science2Business. cdn 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  11:29: Beneficjent powinien się keirowad w głównej mierze możliwościami 
jednostki, która ma wykonywad daną usługę, aby ta była wykonana należycie> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:29: cd ... Mój wniosek został wstępnie przyjęty do rozpatrzenia, co 
miało nastąpid w styczniu br. W marcu dowiedziałem się, że wniosków napłynęło bardzo dużo 
(domyślnie: już po moim) i wiele jest projektów bardzo zaawansowanych. Nie widzę szansy, by 
inkubator zgłosił mój projekt do PARP-u, a sam nie mam kapitału do zadeklarowania. Uważam, że 
najpierw powinien byd patent i nie powinienem byd bez żadnej pomocy. 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  11:31: Wniosek o wsparcie w ramach programu Beneficjent kieruje do PARP-u> 
 
*Główny+: rabarg wyszedł o godz. 11:31 
 
*Główny+: rabarg wszedł o godz. 11:31 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:31: Przekazuję pytanie od użytkownika *Magda81+ 11:31: Mam 
pytanie odnośnie jednostek naukowo-badawczych. Czy jako podmiot wskazad można organizację 
studencką działającą w ramach uczelni paostwowej? 
 
[Marcin] 11:32: Czy projektem dofinansowanym z Bonu na Innowacje mogą byd prace doradcze w 
formie opracowania dokumentacji? Produktem będzie aplikacja pozwalająca tworzyd raporty dla 
jednego z sektorów gospodarki. Chcielibyśmy aby uczelnia przygotowała nam w dokumencie opisy 
poszczególnych raportów. Czy taki wynik prac może byd ujęty w dotacji Bonu na innowacje???? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:32: cd ... *Magda81+ 11:31: Oczywiście jako podmiot wykonujący 
usługę.. 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  11:32: Niestety obawiam się, że jako wykonawcę należałoby wskazad uczelnię, 
to ona ma odpowiednie zaplecze badawcze i to ona będzie sporządzała raport i wystawiała fakturę> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:32: Aktualna lista pytao: 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:32: *rabarg+ 11:28: źle sformułowałem pytanie: chodzi o to, że same 
uczelnie często nie podpisują umów bezpośrednio ze zleceniodawcami, tylko posiłkują się 
powołanymi przez siebie fundacjami (np. Fundacja Uniwersytetu Medycznego). Czy można podpisad 
umowę na wykonanie badania z taką fundacją? (oczywiście nie jestem z nią powiązany osobowo ani 
kapitałowo). 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:33: *Magda81+ 11:31: Mam pytanie odnośnie jednostek naukowo-
badawczych. Czy jako podmiot wskazad można organizację studencką działającą w ramach uczelni 
paostwowej? Oczywiście jako podmiot wykonujący usługę. 
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[Moderator – Barbara Buryta] 11:33: [Marcin] 11:32: Czy projektem dofinansowanym z Bonu na 
Innowacje mogą byd prace doradcze w formie opracowania dokumentacji? Produktem będzie 
aplikacja pozwalajaca tworzyd raporty dla jednego z sektorów gospodarki. Chcielibyśmy aby uczelnia 
przygotowała nam w dokumencie opisy poszczególnych raportów. Czy taki wynik prac może byd ujęty 
w dotacji Bonu na innowacje???? 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  11:33: usługi doradcze kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach 
Programu> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:34: Pozostało zaledwie 25 minut spotkania. 
 
*Marcin+ 11:35: Czy napisanie dokumentacji opisującej raporty i sprawozdania kwalifikuje się jako 
usługa doradcza? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:35: Przekazuję pytanie od użytkownika: *Magda81+ 11:35: Czy 
można uzyskad informację jak długo trwa procedura rozliczania wniosku, po złożeniu raportu 
potwierdzającego wykonanie usługi 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  11:36: Przykro mi w trakcie trwania czatu nie rozstrzygamy czy konkretne 
działania kwalifikują się do wsparcia, ogólnie usługi doradcze objęte są Programem Bon na 
Innowacje> 
 
*isa+ 11:36: proszę o podanie źródła definicji ,,usługa doradcza'' 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  11:37: Rozliczenie usługi trwa ok jednego miesiąca, wszystko zależy od ilości 
złożonych wniosków o płatnośd, na pewno wszystkie wnioski o płatnośd zostaną rozliczone do kooca 
grudnia tego roku> 
 
*Eliasz+ 11:37: Kiedy można rozpocząd realizacje usługi ? Czy można rozpocząd realizację usługi w dniu 
złożenia wniosku czy dopiero po otrzymaniu potwierdzenia lub umowy z PARPu ? 
 
*isa+ 11:37: czy w fakturze wystawionej przez JBR ma byd treśd usługa doradcza dotycząca..........?to 
wystarczający dokument dla PARP czy bardziej szczegółowo tzn jednostka miary godziny pracy egz.? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:38: Mamy obecnie pięd pytao oczekujących. Proszę na razie 
poczekad z zadaniem kolejnych. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:38: Aktualna lista pytao: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:38: 1+ *rabarg+ 11:28: źle sformułowałem pytanie: chodzi o to, że 
same uczelnie często nie podpisują umów bezpośrednio ze zleceniodawcami, tylko posiłkują się 
powołanymi przez siebie fundacjami (np. Fundacja Uniwersytetu Medycznego). Czy można podpisad 
umowę na wykonanie badania z taką fundacją? (oczywiście nie jestem z nią powiązany osobowo ani 
kapitałowo). 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:38: 2+ *Magda81+ 11:31: Mam pytanie odnośnie jednostek 
naukowo-badawczych. Czy jako podmiot wskazad można organizację studencką działającą w ramach 
uczelni paostwowej? Oczywiście jako podmiot wykonujący usługę. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:39: 3+ *isa+ 11:36: proszę o podanie źródła definicji ,,usługa 
doradcza'' 
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[Moderator – Barbara Buryta] 11:39: 4] [Eliasz] 11:37: Kiedy można rozpocząd realizacje usługi ? Czy 
można rozpocząd realizację usługi w dniu złożenia wniosku czy dopiero po otrzymaniu potwierdzenia 
lub umowy z PARPu ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:39: 5+ *isa+ 11:37: czy w fakturze wystawionej przez JBR ma byd 
treśd usługa doradcza dotycząca..........?to wystarczający dokument dla PARP czy bardziej 
szczegółowo tzn jednostka miary godziny pracy egz.? 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  11:39: Realizacja usługi może nastąpid po dniu złożenia wniosku w PARP> 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  11:40: Na fakturze można podad nazwę usługi, ewentualnie powoład się na 
numer umowy zawartej z PARP> 
 
*Marcin+ 11:43: Czy akademicki inkubator przedsiębiorczości kwalifikuje się pod jednostkę naukową? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:44: Pozostało 15 minut spotkania. 
 
*Magda81+ 11:44: Czy można uzyskad informację odnośnie przebiegu kontroli z realizacji usługi? Czy 
jeśli wykonana została usługa doradcza, a jej efektem jest dokumentacja. PARP kontroluje 
dokumentację czy też wyniki oraz efekt, jaki niniejsze opracowanie wniosło do naszej usługi bądź 
produktu? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:45: Oczekujemy na odpowiedzi na następujących pięd pytao: 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  11:45: Jeśli inkubator akademicki jest jednostką uczelnianą w rozumieniu 
ustawy o szkolnictwie wyższym to tak> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:45: 1+ *rabarg+ 11:28: źle sformułowałem pytanie: chodzi o to, że 
same uczelnie często nie podpisują umów bezpośrednio ze zleceniodawcami, tylko posiłkują się 
powołanymi przez siebie fundacjami (np. Fundacja Uniwersytetu Medycznego). Czy można podpisad 
umowę na wykonanie badania z taką fundacją? (oczywiście nie jestem z nią powiązany osobowo ani 
kapitałowo). 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:45: 2] 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:45: 2] [Magda81] 11:31: Mam pytanie odnośnie jednostek 
naukowo-badawczych. Czy jako podmiot wskazad można organizację studencką działającą w ramach 
uczelni paostwowej? Oczywiście jako podmiot wykonujący usługę. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:45: 3+ *isa+ 11:36: proszę o podanie źródła definicji ,,usługa 
doradcza'' 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:46: 4+ *Magda81+ 11:44: Czy można uzyskad informację odnośnie 
przebiegu kontroli z realizacji usługi? Czy jeśli wykonana została usługa doradcza, a jej efektem jest 
dokumentacja. PARP kontroluje dokumentację czy też wyniki oraz efekt, jaki niniejsze opracowanie 
wniosło do naszej usługi bądź produktu? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:46: Sprostowanie - na cztery, ponieważ na jedno została właśnie 
udzielona odpowiedź. 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  11:47: Wytyczne programu nie definiują pojęcia "usługa doradcza" 
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[Ekspert - ZIiT PARP]  11:47: przypominam, że każdy wniosek oceniany jest indywidualnie, nie 
możemy konkretnie stwierdzid, która konkretnie usługa kwalifikuje się do objęcia wsparciem, a która 
nie> 
 
*Magda81+ 11:47: Interpretacja usługi doradczej pozostaje zatem dowolna? Tylko dla kogo 
Wnioskodawcy czy też oceniającego? 
 
*Magda81+ 11:49: Co w sytuacji gdy usługa, którą zrealizowała dla nas jednostka nie zostanie z 
różnych względów przez nas wdrożona czy też wykorzystana do rozwoju produktu/usługi? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:50: W związku z tym, że pozostało tylko 10 minut a oczekujemy na 
pięd odpowiedzi proszę nie zadawad pytao. 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  11:50: Wniosek oprócz kwestii formalnych jest oceniany również pod kątem 
realizacji celów programu, tzn. rozwoju usługi lub produktu ,który oferuje przedsiębiorca 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:50: Dodatkowe pytania w sprawie Bonu na innowacje, to prosimy je 
kierowad na adres mailowy: eic@darr.pl. Pytanie przyjmujemy tylko w dniu dzisiejszym do godziny 
16:00. 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  11:51: uslugi, o które Beneficjenci wnioskują powinny byd zgodne z założeniami 
programu> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:53: Aktualna lista pytao: 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  11:53: odp na pytanie *Magda81+ mówi o tym paragraf 10 umowy o udzielenie 
wsparcia> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:54: 1+ *rabarg+ 11:28: źle sformułowałem pytanie: chodzi o to, że 
same uczelnie często nie podpisują umów bezpośrednio ze zleceniodawcami, tylko posiłkują się 
powołanymi przez siebie fundacjami (np. Fundacja Uniwersytetu Medycznego). Czy można podpisad 
umowę na wykonanie badania z taką fundacją? (oczywiście nie jestem z nią powiązany osobowo ani 
kapitałowo). 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:54: 2+ *Magda81+ 11:31: Mam pytanie odnośnie jednostek 
naukowo-badawczych. Czy jako podmiot wskazad można organizację studencką działającą w ramach 
uczelni paostwowej? Oczywiście jako podmiot wykonujący usługę. 
 
*Główny+: akwiatkowski@stomet.pl wyszedł o godz. 11:55 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:55: 3+ *Magda81+ 11:44: Czy można uzyskad informację odnośnie 
przebiegu kontroli z realizacji usługi? Czy jeśli wykonana została usługa doradcza, a jej efektem jest 
dokumentacja. PARP kontroluje dokumentację czy też wyniki oraz efekt, jaki niniejsze opracowanie 
wniosło do naszej usługi bądź produktu? 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  11:55: Jeśli fundacja jest jednostką uczelnianą w rozumieniu ustawy o 
szkolnictwie wyższym to tak> 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:56: Jeżeli pominęłam jakieś pytania lub powtórzyłam takie, na które 
udzielono odpowiedź to proszę o komentarz. 
 
*Główny+: boni wyszedł o godz. 11:56 
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*Główny+: Szymon wyszedł o godz. 11:56 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  11:57: Paragraf 8 umowy o udzielenie wsparcia opisuje monitoring i kontrole 
realizacji Programu Bon na Innowacje> 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  11:58: Proszę pamiętad o precyzyjnym formułowaniu we wniosku o udzielenie 
wsparcia o co dokłanie Paostwo wnioskujecie i co będzie wynikiem prac Wykonawcy 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  11:59: Wtedy nie będzie niejasności przy ewentualnej kontroli realizacji umowy, 
 
[Ekspert - ZIiT PARP]  12:00: zachęcam również do zapoznania się z dokumentami programowymi 
dostępnymi na stronie PARP, które powinny rozwiad ewentualne wątpliwości> 
 
*Główny+: Marcin wyszedł o godz. 12:00 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Szanowni Paostwo - dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. 
 
*Główny+: MIRAS wyszedł o godz. 12:00 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Jeżeli mają Paostwo dodatkowe pytania w sprawie Bonu na 
innowacje, to prosimy je kierowad na adres mailowy: eic@darr.pl. Pytanie przyjmujemy tylko w dniu 
dzisiejszym do godziny 16:00. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:01: Jeżeli interesują Paostwa 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 wysyład 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: Zapis rozmowy zostanie zamieszczony na stronie www.darr.pl w 
zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów w przyszłym tygodniu. 
Szczególnie zapraszam tam osoby, które przyłączyły się do nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały 
możliwości zapoznad się z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:01: Indywidualnie można uzyskad zapis wysyłając adres swojego 
maila na adres: eic@darr.pl 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:01: Pragnę Paostwa poinformowad, że w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland organizujemy 36 czatów. Dzisiejszy był DWUDZIESTYM 
SIÓDMYM z serii. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:01: Informacje o poprzednich czatach można znaleźd na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / ARCHIWUM CZATÓW. 
Więcej informacji na stronie: http://www.darr.pl/?id=170 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:02: Prosimy Paostwa o sugestie w zakresie tematyki czatów / 
ekspertów, które powinnyśmy dla Paostwa przygotowad. Sugestie prosimy kierowad na adres 
mailowy: eic@darr.pl 
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[Moderator – Barbara Buryta+ 12:02: Kolejne czaty zostaną zorganizowane w następujących 
terminach: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:02: 11 maja br. - Temat czatu: KREDYT TECHNOLOGICZNY 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:02: 25 maja br. - Temat czatu: PODATKI MIĘDZYNARODOWE 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:02: Szczegółowe informacje w sprawie czatów zostaną 
zamieszczone na stronie www.darr.pl oraz Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:02: Czaty są organizowane przez Europejską Sied Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:02: Sied 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 paostwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:03: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 


