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Innowacyjna Europa w strukturze Horyzontu Europa











Innowacyjna Europa –główne cele







EIC – główne instrumenty 

• Wczesny etap badań nad przełomowymi technologiami
• Granty do 3-4 mln €
• Następca FET (Open i Proactive)

PATHFINDER

• Dojrzałość technologiczna od proof of concept do walidacji 
• Biznesowa i rynkowa gotowość 
• Granty do 2,5 mln €

TRANSITION

• Rozwój i skalowanie deep tech/disruptive (przełomowych) 
innowacji przez start-up’y i MŚP

• Finansowanie mieszanie : dotacje do 2,5 mln €; wejście 
kapitałowe do 15 mln €

• Następca MŚP Instrument w H2020 

ACCELERATOR



Wnioski z programu Horyzont 2020

Przedsiębiorcy docenili Instrument MŚP za:
• prostą procedurę aplikacyjną,
• sprawną ewaluację wniosków i krótkie terminy,
• szybkie przekazywanie dofinansowania,
• „przyjazne” raportowanie i rozliczanie,
• dobry kontakt z „oficerem projektowym”,
• współpracę z „coach’em”.



Przykłady polskich projektów z programu Horyzont 2020



Dla kogo ?

• Pojedyncze przedsiębiorstwa z krajów członkowskich UE (MS) lub krajów 
stowarzyszonych z HE (AC):

- Start-up’yi MŚP (wtym spin-out’y). 
- Firmy typu mid-cup-tylko opcja finansowania kapitałowego.

• Jedna lub więcej osób fizycznych lub prawnych, także spoza MS/AC planujących 
uruchomienie, wsparcie lub przeniesienie MŚP do MS/AC.



Jakie warunki powinny spełniać przedsiębiorstwa?

Przełomowy i zaawansowany technologicznie produkt, usługa lub model biznesowy (TRL 5/6).

Zorientowane na rynkowe wdrożenie innowacji.

Korzystanie z komponentu inwestycyjnego.

Ambicja by konkurować na rynkach międzynarodowych.





EIC  ACCELERATOR  2021



Wsparcie dla Biznesu





Komponent inwestycyjny: 
dokapitalizowanie

• minimum 0.5 mln € i maximum 15 mln €
• zwykle w postaci bezpośredniego 

kapitału lub quasi-kapitału w zamian za 
udziały dające max. 25% głosów

• zasada „cierpliwego kapitału” “patient 
capital”  (7 - 10 lat średnio, nie dłużej niż 
15 lat).

Komponent grantowy 

• maximum 2.5 mln €
• koszty kwalifikowane maksymalnie do 

70% dofinansowania
• Projekt innowacyjny należy prowadzić 

max. do 24 miesięcy ,
• small mid caps są niekwalifikowane do 

dofinansowania (mogą wnioskować do 
wsparcie kapitałowe) 



Schematy dofinansowania 

Grant i dokapitalizowanie 
(blended finance)

Jeśli wymagane jest wsparcie rozwoju 
(TRL 5/6 do 8), wdrożenia i 

skalowanie (TRL 9)

Grant first
Jeśli Innowacja ciągle wymaga 

znaczących prac do zwalidowania i 
demonstracji w odpowiednich 

warunkach żeby oszacować potencjał 
komercyjny  

Grant only
Jeśli udowodnisz, że posiadasz 

wystarczające środki finansowe na 
wdrażania i skalowanie  (TRL 9) 

Investment only
Jeśli chcesz uzupełnić finansowanie 
umożliwiające szybkie skalowanie 
wysokiego ryzyka innowacji i nie 

potrzebujesz grantu



EIC – Idealny profil przedsiębiorcy

Poszukiwany…

Kolejny wyjątkowy „unicorn”
wiek: 2-4  lat
MSP lub  small midcap

Zaawansowana technologia, wysokie 
ryzyko, wysoki potencjał
Ambicja strategii wzrostu globalnego 
Jasny model rozwoju biznesowego
Doświadczenie (POZYTYWNE !) w 
pozyskiwaniu środków na działalność 
B+R, w tym od inwestorów



Przełom …

Technologiczny: coś co nie istnieje 

lub prowadzi 

do nowej generacji produktów 

Biznesowy : potencjalni klienci 

„czekają za drzwiami, aby być pierwszymi” 

którzy zakupią produkt

Otwiera zupełnie nowe rynki

Przechodzi z produktu niszowego

do głównego na rynku

EIC – Idealny profil przedsiębiorcy



Poziom gotowości technologicznej

5: zwalidowany prototyp istnieje – PoC zakończony

6: osoby spoza firmy, użytkują, testują 

współpracują przy rozwoju produktu 

Zbyt ryzykowny dla banków

Za wczesny etap do inwestycji

Gotowy do inwestycji po kolejnym 

zamkniętym etapie rozwoju

Inwestorzy proponują małokorzystne warunki

(zbyt duży udział akcji, niska wartość firmy..)

EIC – Idealny profil przedsiębiorcy





Nowa platforma aplikacyjna AI Platform 





Rozmowa panelowa  – do 6 
ekspertów, możliwe 1 ponowna 

aplikacja

W każdej chwili

Ocena – 4 ekspertów, 
możliwa 1 ponowna 

aplikacja
Ocena zdalna – 3 ekspertów

W każdej chwili

2 cut-offy w 2021 (6 i 10)

Jesień 2021, wiosna 2022

Wyniki po 3-4 tygodniach Wyniki po 5-6 tygodniach Umowa 2-6 miesięcy 
od krótkiego wniosku 

Wsparcie BAS i/lub AI platformy 



Krótki wniosek



Pełny wniosek



Panel ekspertów



Jeśli Ci się nie udało…

 spróbuj ponownie!
 aplikacje składane po raz drugi mają 2x wyższy wskaźnik sukcesu!



Dlaczego warto uczestniczyć w Horyzoncie Europa

 Wstęp do ligi mistrzów
 Prowadzenie ciekawych badań i 

rozwiązywanie problemów
 Dostęp do najnowszych rozwiązań –

inspiracja
 Dostęp do liderów w branży –

kształtowanie polityki jednostki



Fundusze 
Strukturalne

vs. 

Horyzont 
Europa

Pomoc publiczna
Środki nie 

stanowią pomocy 
publicznej



Granty na Eurogranty – wsparcie PARP

Pomoc finansowa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do 
realizacji w ramach Programu UE

Ogłoszenie konkursu 25 lutego 2021 - Koniec przyjmowania wniosków 27 stycznia 2022

Dofinansowanie do 280 060,00 zł  - 100%

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-
eurogranty



Więcej informacji….

• EIC Accelerator - Guide
• www AI Platform
• www EIC
• Funding&Tenders

https://eic.ec.europa.eu/guide-applicants_en
https://accelerator.eismea.eu/login?ReturnUrl=%2Fdiscovery
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Zapraszamy

Jadwiga Widziszewska
widziszewska@transfer.edu.pl

Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska

www.transfer.edu.pl
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