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Zespół ds. komercjalizacji

Identyfikacja ofert technologicznych

Analiza rynku

Kontakty z twórcami
i klientami PK

Negocjacje ws. komercjalizacji

Promocja ofert technologicznych

Komercjalizacja bezpośrednia

Zespół ds. 
Programów Ramowych

Enterprise Europe Network

Europe Direct - Kraków

Identyfikacja finansowania 
H2020 i COSME

Szkolenia dla naukowców

Dopasowanie inicjatyw do jednostek PK i do 
przedsiębiorców

Doradztwo w pisaniu wniosku

Konsultacje w realizacji projektów



3000 600+
OŚRODKÓWEKSPERTÓW

60+
KRAJÓW

Największa na świecie sieć wsparcia dla MŚP 



Znajdują się w Twoim regionie
i są połączone ze światem.



Szeroki zakres usług dla
MŚP zorientowanych na rozwój

WSPARCIE DORADCZE WSPARCIE INNOWACJIPARTNERSTWA 

MIĘDZYNARODOWE



Jak to działa: partnerstwa 
międzynarodowe

Baza danych EEN zawiera tysiące profili firm co pomaga w znalezieniu 

idealnego partnera. Dodatkowo organizujemy:

Spotkania brokerskie w całej Europie, w czasie 

których MŚP mogą osobiście spotkać się 

z potencjalnymi partnerami biznesowymi. 

Misje handlowe w czasie których organizujemy 

i przygotowujemy Cię do wybranych 

międzynarodowych spotkań z silnymi 

perspektywami biznesowymi.



Title UK shoe designer and manufacturer of women's shoes requires a distributor 

POD Reference BOUK20190125003 

Summary

A UK shoe design and manufacturing company trading since 2015 specialises

in women’s shoe designs offering a fusion of fashionable elegance, made with

the highest standard of craftsmanship. The shoes bridge the gap between

designer and high-street style and are reasonably priced. The company is

seeking to enter into a distributors agreement to target new markets in

France, Germany, Switzerland, and Spain with the aim of being sold via retail

outlets and specialist boutiques.



- profil w bazie danych EEN
- 60 EOI Received
- wsparcie w procesie negocjacji

Firma podpisała 3 PA ( Austria, 2xTurcja )

Firma z branży spożywczej poszukuje dostawców 
bakalii



Jak to działa: wsparcie doradcze

Identyfikacja najlepszych możliwości rynkowych dla Twojej 

firmy

Informacje nt. prawa i standardów w UE

Doradztwo w zakresie własności intelektualnej

Eksperci EEN zapewniają zindywidualizowane doradztwo



Klaster z małopolski poszukuje partnerów 
z sektora budownictwa energooszczędnego

Klaster poszukuje partnerów

z sektora budownictwa 

energooszczędnego.

Klaster bierze udział 

w organizowanych przez EEN 

spotkaniach brokerskich 

w Kopenhadze 

Powstaje wspólny projekt klastra

krakowskiego oraz duńskiego 

przy współudziale klastrów ze 

Szwecji, Austrii 

i Norwegii.



Jak to działa: wsparcie innowacji

Zindywidualizowane wsparcie pomagające w szybkim odniesieniu 

sukcesu. Doradztwo i pomoc dla innowacyjnych MŚP 

w dostępie do funduszy na B&R (H2020, Instrument 

MŚP…)

Pomoc w znalezieniu odpowiedniej technologii służącej poprawie 

innowacyjności

Pomoc w znalezieniu finansowania potrzebnego do 

rozwoju przedsiębiorstwa.

Spersonalizowane wsparcie i pomoc w kształtowaniu 

potencjału innowacyjnego i przekuciu go w międzynarodowy 

sukces komercyjny 



- ocena stopnia innowacyjności firmy narzędziem IMP3rove

- dofinansowanie z Instrumentu MŚP w H2020

- 2 x Go to Brand

Firma z sektora Life Sciences



Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

▪ Największe źródło finansowania badań naukowych 

▪ Międzynarodowe projekty (lub poziom innowacyjności na poziomie światowym, 
europejskim)

▪ Projekty bezpośrednio składane do KE 

▪ Nacisk na duży udział ostatecznych użytkowników - istotna orientacja na innowacje i 
wdrażanie ich na rynek – duże  zaangażowanie przemysłu, w tym MŚP

▪ Brak ustalonego budżetu dla poszczególnych krajów 

▪ Składanie wniosków w odpowiedzi na ogłoszony konkurs

▪ Udział Polski od 5 Programu Ramowego (ponad 20 lat doświadczenia)



Horyzont Europa

• przyszły program ramowy Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji na lata 
2021–2027.

• to czołowa inicjatywa UE mająca wspierać badania i innowacje: od pomysłu po 
urynkowienie. Będzie uzupełnieniem wsparcia krajowego i regionalnego.

• Uczestnicy – np. uczelnie, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa

„Horyzont Europa” to kontynuacja programu „Horyzont 2020” 



Programy ramowe:  oferta dla przedsiębiorstw  

Rodzaje, potrzeby przedsiębiorstw Typy projektów 

Przedsiębiorstwa (duże, MŚP)  z własnymi 
działami badawczymi 
Realizatorzy badań naukowych 

Projekty badawcze, innowacyjne 
Międzynarodowe konsorcja 
tematyka narzucona (z wyjątkami)

Przedsiębiorstwa (duże, MŚP)
Zainteresowane wynikami badań naukowych 

Projekty badawcze, innowacyjne 
Międzynarodowe konsorcja 
tematyka narzucona 

Przedsiębiorstwa (duże, MŚP)
Zainteresowane zatrudnieniem naukowca 

Projekty mobilnościowe (indywidualne, 
instytucjonalne), Granty ERC

Przedsiębiorstwa (duże, MŚP)
Zainteresowane wymianą pracowników 

Projekty mobilnościowe (sieci współpracy)

MŚP mające własny pomysł (na poziomie 6 
TRL)

Accelarator MŚP 



Korzyści dla przedsiębiorstw z udziału w projektach badawczych

- możliwość udziału w prowadzeniu badań na najwyższym poziomie 

- dostęp do wyników badawczych 

- nawiązanie współpracy  z nowymi podmiotami, możliwość wejścia na nowe rynki 
itp.

- stworzenie lub rozwój działu badawczego 

- możliwość sfinansowania etatów, zatrudnienie nowych pracowników np. 
naukowców, doktorantów itp.

- ew. zakup sprzętu 



Akcelerator

• małe i średnie przedsiębiorstwa

• projekty samodzielne 

• innowacyjny produkt (przełomowa/radykalna zmiana na rynku)

• rozwiązania będące na poziomie min. 6 TRL

• ambicja do rozwoju w skali europejskiej i międzynarodowej

• nabór ciągły, bez zdefiniowanych obszarów



Akcelerator:  typy projektów   (Horyzont 2020)



Zespół ds. Komercjalizacji
Zakres możliwej współpracy

• Sprzedaż

• Licencja

• Zlecenie

• Bon na Innowację

• Szybka ścieżka i inne wspólne projekty



www.s2b.transfer.edu.pl



Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu

www.transfer.edu.pl


