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W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

https://www.facebook.com/Krajowy-Punkt-Kontaktowy-Program%C3%B3w-Badawczych-UE-408143559349465/
http://www.youtube.com/user/kpkpbue
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https://twitter.com/kpk_pl


• KPK do PR Horyzont 2020&Euratom-Fission

- Eksperci do Komitetów Programowych H2020

- NCPs w 22 obszarach H2020

• Koordynator Sieci KPK & EURAXESS 

• Współpraca z EEN i BPK

• Blisko środowiska naukowego i przemysłowego

KP

K

http://6pr.kpk.gov.pl/index.html
http://5pr.kpk.gov.pl/home.htm


WSPARCIE KRAJOWE
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Europejska Rada ds. 

Innowacji (EIC) - pilot
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https://ec.europa.eu/research/participan

ts/data/ref/h2020/wp/2018-

2020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf



EUROPEJSKA RADA ds. INNOWACJI  (EIC) - pilot
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Accelerator pilot 
(tylko grant i/lub

finansowanie mieszane)

SME Instrument

Pathfinder pilot 
FET- Open, Fet 

Proactive

Fast Track to 
Innovation

(FTI)

Horizon Prizes
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BENEFICJENCI PROGRAMU EIC

Startup/MŚP

Instytut Badawczy/Uniwersytet

Duże Przedsiębiorstwo
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HORIZON PRIZES 
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HORIZON PRIZES – DLA KOGO ?

❑ Innowatorzy, jednostki naukowe, uczelnie, start-upy, przedsiębiorstwa – samodzielnie bądź w konsorcjum

❑ Nowatorskie interdyscyplinarne pomysły na propozycję i rozwinięcie rozwiązanie w określonym obszarze 

❑ Dofinansowanie 5-10 mln EUR

❑ Obszary:

✓ energia słoneczna – sztuczna fotosynteza (€5 mln) 

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_sunfuel

✓ system wczesnego ostrzegania przed epidemiami (€5 mln)

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-eic-

rules-early-warning-epidemics_en.pdf

✓ nisko-kosztowe umieszczanie małych satelit na orbicie (€10 mln)

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_space

✓ przystępne zaawansowane technologie w pomocy humanitarnej (€5 mln)

✓ innowacyjne baterie dla samochodów elektrycznych (€10 mln)

✓ technologia blockchain na rzecz innowacji społecznych (€5 mln) 

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_sunfuel
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-eic-rules-early-warning-epidemics_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_space
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Fuel from the Sun: 

Artificial 

Photosynthesis

Early Warning for 

Epidemics

Low-Cost Space 

Launch

Deadline for 

registration of 

interest
29 czerwca 2020 31 maja 2020 1 czerwca 2021

Closing date for 

submission
3 lutego 2021 1 września 2020 1 czerwca 2021

HORIZON PRIZES – TERMINY KONKURSÓW



12

FAST TRACK TO 

INNOVATION
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SZYBKA ŚCIEŻKA DO INNOWACJI - FTI

❑ Konsorcja projektowe 3-5 partnerów posiadających osobowość prawną, z 

min. 3 różnych krajów

❑ Co najmniej 60% budżetów musi trafić do partnerów przemysłowych

❑ Do 3 mln euro 

❑ intensywność wsparcia 70% kk (for-profit) lub 100% (non-for-profit)

❑ Czas trwania projektu: do 36 miesięcy

❑ Min. 6. poziom TRL

❑ Brak obszarów tematycznych
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FTI – TERMINY KONKURSÓW

Cut-off dates

2020
19 lutego

9 czerwca

27 października

https://ec.europa.eu/easme/en/eic-fast-track-innovation-fti-0

https://ec.europa.eu/easme/en/eic-fast-track-innovation-fti-0
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ACCELERATOR

Instrument MŚP



Accelerator

Instrument MŚP  - Faza 2
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❑ małe i średnie przedsiębiorstwa i start-up

❑ projekty samodzielne tylko

❑ innowacyjny produkt (przełomowa/radykalna zmiana na rynku) 

– wysokie ryzyko

❑ rozwiązania będące na poziomie min. 6 TRL

❑ ambicja do rozwoju w skali europejskiej i międzynarodowej

❑ Bottom-up: wszystkie sektory, produkty, usługi, nowe modele biznesowe
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SKALA GOTOWOŚCI TECHNOLOGICZNEJ – min. 6 TRL
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Grant

• 0,5 -2,5 mln euro

• działania na poziomie 6 - 8 TRL

Blended finance

• do 17,5 mln euro (grant 2,5m + equity 
15m)

• equity na działania 9 TRL+

przedsiębiorstwo

tak → grant

nie

tak - > mieszane 
(pod warunkiem zgody udzielonej podczas 

składania wniosku)

tak → mieszane

nie 

ACCELERATOR
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ACCELERATOR – wsparcie finansowe  

GRANT 

❑ Prace rozwojowe na poziomie TRL 6-8

❑ Do 2,5 mln euro, 70% k.k. 

❑ 24 miesiące realizacji projektu 

❑ Rodzaje kosztów kwalifikowanych 

✓ koszty osobowe

✓ amortyzacja sprzętu trwałego 

✓ zakup usług i towarów

✓ podwykonawstwo
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ACCELERATOR – wsparcie finansowe  

EQUITY

❑ Działania przygotowujące innowację do gotowości do 

wdrożenia na rynku w pełnej skali, jak i działania 

komercjalizacyjne

❑ TRL 9 oraz wyżej

❑ Do 15 mln euro



TERMINY KONKURSÓW – nabór ciągły
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Cut-off dates

2020

8 stycznia

18 marca

19 maja

7 października



22

❑ Tylko 1 wniosek jednocześnie

❑ Kolejny wniosek- dopiero po otrzymaniu wyników ewaluacji lub 

zakończeniu realizacji projektu

❑ Składanie wniosków projektowych oraz podpisywanie umowy (Grant 

Agreement) – w formie elektronicznej, poprzez portal Funding & Tender 

Opportunities

NABÓR CIĄGŁY – 4 RAZY W ROKU
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FUNDING&TENDER OPPORTUNITIES 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


ACCELERATOR 

Struktura wniosku
Formularz A

Dane o podmiocie składającym wniosek

Formularz B (części 1-3; max. 30 stron)

1. Doskonałość (Excellence)

2. Wpływ (Impact)

3. Wdrożenie (Implementation)

Załączniki:
1. Kwestie bezpieczeństwa, kwestie etyczne, CV członków zespołu, listy 

intencyjne

2. Informacje finansowe i korporacyjne

3. Pitch-deck
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FORMULARZ A  - DANE  DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY



FORMULARZ B 

IDEA PROJEKTU (część 1-3, 30 stron)
❑ SECTION 1 – EXCELLENCE (Doskonałość)
Idea and solution
Innovativeness
Stage of development

❑ SECTION 2 – IMPACT (Wpływ)
Market and customers:
Commercialisation strategy
External Strategic Partners
Intellectual property
Scale up potential
Key Performance Indicators
Broader impact

❑ SECTION 3 - IMPLEMENTATION (Wdrożenie)
Team and capabilities
Financing needs
Equity (if blended finance requested)
Need for EIC support
Risks
Approach

26
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UKŁAD GRAFICZNY 
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ANEKSY

Document 1 

❑ Annex 1 - Security and Ethics

❑ Annex 2 - CVs 

❑ Annex 3 – Others

Document 2

❑ Annex 4 - Financial and corporate information (Excel file)

✓ Simplified financial information on your revenues, expenditures, cash flow and balance sheet

✓ Up-to-date financial data relating to cash and debt

✓ Summary information about major financing events for your company

✓ Summary information on company ownership and capital structure

✓ Information about your current financing round

Document 3

❑ Annex 5 - Pitch-deck
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Accelerator – Ewaluacja wniosku 

equity
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Accelerator – Etap DUE DILLIGENCE 

❑ Tylko projekty ubiegające się o blended finance

❑ Realizowana przez EIC Fund (SPV)

❑ Elementy oceny podczas due dilligence

✓ zgodność inwestycji z instrumentem, poziom ryzyka,

✓ kwota inwestycji, 

✓ optymalna struktura inwestycji,

✓ całkowite potrzeby inwestycyjne niezbędne do wdrożenia projektu na rynku,

✓ transze kapitału, kluczowe kamienie milowe.



Accelerator 
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Próg→ 13/15 punktów - panel ekspercki

• face-to-face interview in Brussels

• reprezentanci firmy + eksperci oceniający

z obszaru technologii, przemysłu, biznesu,

finansów



10 ZŁOTYCH RAD →

Szata graficzna 
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❑ W pierwszej sekcji napisz max. 30 stron → więcej nie jest czytane

❑ Nie odpowiadaj na pytania; opisz i oddziel każde zagadnienie

❑ Wyróżnij najważniejsze informacje (pogrubienie, inny kolor, ramka; im kreatywniej tym lepiej!)

❑ Wstaw zdjęcia, diagram, wykresy (dobrej jakości!)

❑ Na pierwszej stronie umieść: nazwę projektu, nazwę firmy aplikującej oraz spis treści

❑ Jeżeli we wniosku używasz skrótów - dodaj listę akronimów

❑ Podaj źródła - np. linki do stron internetowych (najlepiej od razu w tekście)

❑ Użyj czcionkę min. 11, Verdana lub Calibri, odstęp 1,5

❑ Nie zagęszczaj tekstu, nie wstawiaj całego tekstu w ramkę

❑ 10. Pamiętaj o kolorystyce – nie może być męcząca!



ZAPRASZAMY 

DO KONTAKTU 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 

Marta Krutel

kom. +48 728 518 587
marta.krutel@kpk.gov.pl

Łukasz Dyba

kom. +48 698 110 756
lukasz.dyba@kpk.gov.pl
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