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Two different words
from „blue sky” to Market
Science + biznes plan = profit
Naukowiec

renjith krishnan http://www.freedigitalphotos.net/

Innovative chain
EU 2020 strategy
a new strategy to make the EU a smarter, greener social market
Reinforcement of business competitiveness mainly in productive sector using SME.
SMEs: represents 99% of all enterprises in Europe, contribute more than two thirds of European GDP (Gross Domestic Product),
provide 75 million jobs in the private sector. are therefore key to implementation of the renewed Lisbon strategy for economic
growth and employment.
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Jakie publiczne źródła finansowania?

Badania

Skala
laboratoryjna

HORIZON2020 + FBWiS

Skala
pilotażowa

Demonstracja

Budżet Horyzont 2020 na lata 2014-2020
(78,6 mld euro)
EIT
Inne
Euratom 2,7 mld 3,2 mld
1,6 mld

Wyzwania
społeczne
29,7 mld

Doskonała baza
naukowa
24,4 mld

Wiodąca pozycja
w przemyśle
17 mld

Największy jak do tej pory program finansowania badań i innowacji w Europie

Pierwszego odkrycia badacz może dokonać sam,
lecz im bardziej świat staje się skomplikowany, tym trudniej doprowadzić mu badania do końca
bez uciekania się do współpracy z innymi.
Aleksander Fleming

KONSORCJUM
Wymiar europejski projektu (European added value)
Podstawowa zasada:
Konsorcjum zbudowane z min 3 partnerów z 3 różnych krajów
członkowskich lub stowarzyszonych (max 40% do jednego kraju)
Wyjątki: ERC, MSCA, Instrument MŚP, CSA, działania w zakresie mobilności

Kto może brać udział?
PODMIOTY:







MŚP
Centra badawcze
Jednostki publiczne
Przedsiębiorstwa
Stowarzyszenia
Organizacje międzynarodowe

KRAJE:
Kraje Członkowskie
Kraje Stowarzyszone i Kandydujące
(Albania, Bośnia, Hercegowina, Wyspy
Owcze, Macedonia, Islandia, Izrael,
Mołdawia, Czarnogóra, Norwegia, Serbia,
Turcja, Szwajcaria, Ukraina) – uwaga umowy
w trakcie negocjacji – sprawdzaj dokumenty
na bieżąco!

Kraje trzecie wymienione w
Programie Pracy (PKB<3% - uwaga
BRIC-Brazylia, Rosja, Indie, Chiny)
Inne kraje trzecie jeśli ich udział jest
istotny dla polityki UE

Doskonała
baza naukowa
21,6 mld €
•
•
•

•

European Research
Council (ERC)
Infrastruktury
badawcze
Future and Emerging
Technologies (FET)
Akcje Marie
Skłodowska-Curie

Wiodąca
pozycja w
przemyśle
15,04 mld €
•
•
•

Technologie
wspomagające i
przemysłowe ,
Wsparcie innowacji w
MŚP,
Finansowanie ryzyka –
instrumenty kapitałowe i
dłużne

Wyzwania społeczne
26,24 mld €
•
•
•
•
•

•
•

Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan
Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone
rolnictwo, badania morskie i gospodarka
ekologiczna
Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia
Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany
transport
Działania w dziedzinie klimatu, efektywna
gospodarka zasobami i surowcami
Europa w zmieniającym się świecie Integracyjne, innowacyjne i refleksyjne
społeczeństwa
Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i
bezpieczeństwa Europy i jej obywateli

Upowszechnianie doskonałości i poszerzenie uczestnictwa

JRC

Nauka z udziałem i dla społeczeństwa

Partnerstwa
Art.187

Partnerstwa
Art.185

EURATOM
2014-2018

EIT

1. Zatrudnienie
2. Badania i rozwój oraz innowacje
3. Zmiany klimatu i energia
4. Edukacja
5. Ubóstwo i wykluczenie społeczne
http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_pl.htm

Tematyka badań zdefiniowana w programie H2020

I.

Doskonała baza naukowa
z wyj. FET PROACTIVE

I. Doskonała baza naukowa FET PROACTIVE
II. Wiodąca pozycja w przemyśle
III. Wyzwania społeczne

I. Doskonała baza naukowa
24,4 mld €
• Europejska Rada Badań - European Research Council
(ERC)
European Research Council Work Programme
• Future and Emerging Technologies (FET)
2. Future and Emerging Technologies (FETs)

• Akcje Marie Skłodowska-Curie
3. Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA)

Granty dla indywidualnych
naukowców (i zespołów
badawczych), tematy otwarte

Konkursy dla konsorcjów naukowych o dowolnym
temacie (open), długoterminowych (flagships), o
zadanym temacie (proactive)

Granty mobilnościowe – ryczałtowe, tematy otwarte

• Infrastruktury badawcze
4. Research infrastructures (including e-Infrastructures)

Granty dla laboratoriów na
przyjmowanie naukowców,
projektowanie i e-infrastruktury
zgodnie z mapą ESFRI

Doskonała baza naukowa
1. European Research Council (ERC) - 11,58 mld €
Stworzenie zespołu prowadzącego badania podstawowe w instytucji w Europie.
Podejście „bottom-up”.
 Starting Grants – 2-7 lat po uzyskaniu tytułu doktora, projekt ok 1,5mln €
 Consolidator Grants - 7-12 lat po uzyskaniu tytułu doktora, projekt ok 2 mln €

 Advanced grants 1 października 2014 (średnia wieku 53 lata, H10)
 Synegry Grants –dla kilku zespołów badawczych
 Proof-of- concept – dla beneficjentów ERC

http://erc.europa.eu/

Doskonała baza naukowa
2. Future and Emerging Technologies (FET) – 2,38 mld €
Wsparcie współpracy badawczej w ramach ryzykownych i otwierających nowe dziedziny
nauki projektach.
1.

FET Open – 40% budżetu, podejście „bottom-up”, research project, CSA, wsparcie wczesnej fazy wspólnych
badań naukowych i technologicznych – nowe pomysły na radykalnie nowe technologie, wczesne odkrycie
obiecujących nowych obszarów, kierunków rozwoju i trendów, 100% dofinansowania, deadline 4 x na rok

2.

FET Proactive – projekty w odpowiedzi na tematy konkursowe ogłoszone przez KE, multidyscyplinarne zespoły

3.

FET Flagships – dwa 10-letnie projekty: Graphene i Human Brain Project

Future and Emerging Technologies (FET)
FET Open – oferuje wsparcie dla wczesnej fazy wspólnych badań naukowych i technologicznych –
nowych pomysłów na technologie przyszłości.
Żeby złożyć projekt w ramach FET Open należy odnieść się do sześciu kluczowych warunków
wymienionych w konkursie:

1.Długoterminowa wizja- badania muszą być nowatorskie i wykraczające poza aktualny stan
wiedzy;

2.Przełomowe S&T – badania mają prowadzić do przełomu w danej dziedzinie;
3. Kamień węgielny dla nowych technologii – przewidywany przełom musi dać podstawy nowej
technologii;
4. Nowość – badania muszą być oparte na nowych pomysłach a nie na modyfikacji już
istniejących koncepcji;
5. Wysokie ryzyko – zbalansowane przez interdyscyplinarne podejście do problemu;
6. Interdyscyplinarność – udział wielu dziedzin nauki w projekcie, pozwalające na dokonanie

przełomu.

Future and Emerging Technologies (FET)
FET Proactive – ma być wsparciem dla nowych rozwijających się technologii wykorzystując
podejście „top-down”.
•

Global System Science – ma na celu usprawnienie metod dzięki którym wiedza naukowa może
stymulować, pomagać oceniać polityki i społeczne odpowiedzi na globalne wyzwania, takie jak
zmiany klimatu itp.

•

Knowing, doing, being: cognition beyond problem solving – ma na celu odnowienie więzi
między różnymi dyscyplinami zajmującymi się wiedzą i poznaniem z różnych perspektyw:
neuronowych, fizycznych, społecznych do sztucznych systemów poznawczych.

•

Quantum simulation – ma na celu wykorzystanie technologii kwantowych do rozwiązywania
problemów będących poza zasięgiem obecnych możliwości IT.

•

HPC – high performance computing

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie
Dowolny temat badawczy, podejście bottom up

ITN
Innovative Training
Networks
Sieci kształcenia dla
młodych naukowców,
doktoraty przemysłowe

RISE
Research & Innovation
Staff Exchange - Wymiana
personelu pomiędzy
sektorami przemysłowym i
akademickim oraz krajami
europejskimi i trzecimi

IF
Individual Fellowships Dodatkowo: stypendia
indywidualne w Europie
i poza nią

ITN - Innovative Training Networks
1. ETN – European Training Network
 Najbardziej zbliżony do ITN z 7 PR
 Nie wymaga obowiązkowego szkolenia doktorantów

2. EID – European Industrial Doctorates
 Skupiony na współpracy nauka-przemysł
 Poszerzanie horyzontów kariery i odpowiedź na potrzeby
przemysłu

3. EJD – European Joint Doctoratas
Promocja długofalowej współpracy między uniwersytetami
Oferta zatrudnienia dla stypendystów

RISE – Research and Innovation Staff Exchange
Promocja współpracy międzynarodowej i międzysektorowej poprzez
wspólny program badawczy.
Realizacja projektu przez oddelegowanie pracowników:
• naukowców (początkujący lub doświadczeni),
• kadry administracyjnej, zarządzającej, technicznej wspierającej zadania
realizowane w projekcie
• okres oddelegowania – 1-12 miesięcy (może być podzielony na części)

IF –Individual Fellowship
TYPY GRANTÓW:
 European Fellowship: stypendium 12-24 m-cy w kraju europejskim lub
stowarzyszonym z Horizon 2020

 Global Fellowship: stypendium 12-24 m-cy w kraju trzecim + faza
powrotna 12 m-cy w kraju europejskim lub stowarzyszonym z Horizon 2020

Doskonała baza naukowa
3. Akcje Marie Skłodowska-Curie – 5,45 mld €
•C) Individual Fellowships - IF

•European Fellowships (EFs)
- Standard European Fellowships
ER, dowolny temat (wybór panelu tematycznego); granty europejskie (MS/AC), 12-24 miesiące;
zasada mobilności- na dzień zamknięcia konkursu naukowiec nie może przebywać
w kraju, do którego wyjeżdża przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu 3 ostatnich lat.

- Career Restart Panel (CAR)
ER, dowolny temat (wybór panelu tematycznego); granty ‘po przerwie’ (MS/AC), 12-24 miesiące;
zasada mobilności- na dzień zamknięcia konkursu naukowiec nie może prowadzić prac w kraju,
do którego wyjeżdża przez okres dłuższy niż 36 miesięcy w ciągu 5 ostatnich lat.

-Reintegration Panel (RI)
ER, dowolny temat (wybór panelu tematycznego); granty reintegracyjne do MS/AC z TC, 12-24
miesiące ; zasada mobilności- na dzień zamknięcia konkursu naukowiec nie może prowadzić prac
w kraju, do którego wyjeżdża przez okres dłuższy niż 36 miesięcy w ciągu 5 ostatnich lat.

• Global Fellowships (GFs)

Doświadczony naukowiec, dowolny temat (wybór panelu tematycznego); granty globalne
do krajów trzecich 12-24 miesiące z obowiązkową fazą powrotną do kraju europejskiego lub
stowarzyszonego 12 miesięcy; organizacja partnerska w kraju trzecim; zasada mobilności -

na dzień zamknięcia konkursu naukowiec nie może przebywać w kraju, do którego wyjeżdża
przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu 3 ostatnich lat.

Doskonała baza naukowa
4. Infrastruktury badawcze – 2,2 mld €
Zapewnienie naukowcom dostępu do światowej klasy infrastruktury badawczej (w
tym e-infrastruktury)

Możliwość przeprowadzenia - bezpłatnie - badań w najlepszych europejskich
ośrodkach, z wykorzystaniem najlepszej aparatury oraz dostęp do specjalistycznych
zbiorów. Fundusze projektów pozwalają na pokrycie kosztów nie tylko badań, ale
także podróży i pobytu (do 3 miesięcy).

Infrastruktury badawcze

(Dostęp do infrastruktury)

http://www.euroris-net.eu/transnational-access-opportunities

II. Wiodąca pozycja w przemyśle
17,04 mld €
Konkursy z zadanymi tematami

•Badania w zakresie wspomagających i przemysłowych LEIT(13,5
na projekty badawczomld):
innowacyjne, innowacyjne i
1. Introduction to LEITs (Leadership In Enabling and Industrial
wspierające dla konsorcjów
Technologies)
2. ICT – Information and communication technologies
3. Nanotechnologies , Advanced materials, Advanced
manufacturing and processing, Biotechnology
4. Space
Konkursy dla agencji pośredniczących w

•Dostęp do finansowania ryzyka (2,8 mld)
5. Access to risk finance
•Innowacje w MŚP (0,6 mld)
6. Innovation in SME

ramach instrumentów kapitałowych i
dłużnych , wspierających przedsiębiorczość

Konkursy wyłącznie dla innowacyjnych MŚP w danych
obszarze tematycznym

Wiodąca pozycja w przemyśle
1. Badania w zakresie technologii wspomagających i
przemysłowych LEIT (Leadership in Enabling and Industrial
Technologies) – 11,99 mld€
Projekty zorientowane na rezultat w zakresie KET (Key Enabling Technologies):
nanotechnologie, materiały zaawansowane, biotechnologia, mikro i
nanoelektronika, fotonika, zaawansowane systemy wytwarzania a także ICT,
przestrzeń kosmiczna.

Instrument: Projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne

TRL na poziomie TLR 3-4 do 7-8
(wyjątek- przestrzeń kosmiczna 1-4 do 6-7)

KET - wbudowane w innowacyjne zaawansowane produkty

Poziom gotowości technologicznej TRL
wykaz czynności określających gotowość implementacji nowej technologii w warunkach produkcyjnych

Produkcja na
warunkach
komercyjnych

Poziom 9 Uruchomiono produkcję na skalę przemysłową
Poziom 8 Zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy
technologii

Demonstracja
produktu

Poziom 7 Dokonano demonstracji w warunkach operacyjnych

Poziom 6 Dokonano demonstracji w warunkach zbliżonych do
rzeczywistych
Poziom 5 Zweryfikowano w środowisku zbliżonym do

rzeczywistego
Badania
technologiczne

Badania
podstawowe

Poziom 4 Zweryfikowano w warunkach laboratoryjnych
Poziom 3 Potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie

Poziom 2 Określono koncepcję technologii
Poziom 1 Zaobserwowano podstawowe zasady danego zjawiska

TRL – Technology Readiness Level a schematy finansowania
Poziomy dofinansowania:
 100% finansowania: TRLs 3-6 – projekty badawczo-innowacyjne
 70% finansowania: TRLs 5-8 projekty innowacyjne

Wiodąca
pozycja w
przemyśle

Wyzwania
społeczne

FET

ERC

Tematy

Z wskaźnikiem TRL

Zdrowie

33

0

Żywność

41

0

Energia

37

26

Transport

41

6

Środowisko

26

8

Nauki społeczne

31

0

Bezpieczeństwo

41

14

ICT

58

11

KET (NMP+Bio)

59

55

Przestrzeń kosmiczna

26

3

SUMA

393

123 (31 %)

Instrumenty w H2020
A. Projekty badawczo-innowacyjne – projekty obejmujące fazę badań i
rozwoju, odpowiednik z 7 PR projektów STREP i IP
100% dofinansowania

B.

Projekty innowacyjne (close to market) obejmujące głównie działania mające
bezpośrednio na celu opracowywanie planów i systemów lub projektów
nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług
(przygotowywanie prototypów, testowanie, demonstracja, projekty pilotażowe,
walidacja produktów na dużą skalę i powielanie rynkowe)
100% dofinansowania dla organizacji non-profit 70% dofinansowania dla
nonprofit – (100%+25%)/70%=87,5%

Instrumenty w H2020
C.
D.
E.

Akcje wspierające i koordynujące 100% dofinansowania dla wszystkich, min 1 partner
Instrument MŚP – 70% dofinansowania, min 1 MŚP
Inducement Prizes - nagroda przyznawana za osiągnięty rezultat, bez względu na
poniesione koszty
F. Fast Track to Innovation (FT2I) - uruchomienie 2015, 3 terminy rocznie - szybka
ścieżka do innowacji, zwiększenie udziału firm i nowych uczestników w H2020:
dowolna tematyka, ciągłe składanie wniosków, projekty innowacyjne
A. Pomysł powstaje w firmie która prowadzi badania, firma buduje konsorcjum
międzynarodowe i międzysektorowe
B. Pomysł powstaje na uczelni i powstaje firma, która będzie rozwijać produkt,
pomysłodawca powołuje konsorcjum
G. Instrumenty dłużne dla pośredników finansowych – wsparcie dla wdrożenia
innowacji na rynek: RSFF, RSI
H. Pre-Commercial Procurement (PCP)– innowacyjny instrument zamówień publicznych
I. Public Procurement of Innovative solutions (PPI) – pierwszy kupiec innowacji instrument dla instytucji zamawiających

Wiodąca pozycja w przemyśle
Leadership in enabling and industrial technologies (LEITs) 13,5 mld€

Obszary tematyczne LEIT:
•

ICT – Information and Comunication Technologies - Technologie informacyjne i
komunikacyjne,

•

KET-Nanotechnologies, Advanced materials, Biotechnology, Advanced
manufacturing, and processing -Nanotechnologie, zaawansowane materiały,
biotechnologia i produkcja,

•

Space – Przestrzeń kosmiczna ,

Instrument: Projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne

TRL na poziomie TLR 3-4 do 7-8 (wyjątek- przestrzeń kosmiczna 1-4 do 6-7)

Wiodąca pozycja w przemyśle
1. Information and Communication Technologies –







A new generation of components and systems
Advanced Computing
Future Internet
Content technologies and information management
Robotics
Micro- and nano-electronic technologies, Photonics

2. KET - Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and
Biotechnology,





Nanotechnologies
Advanced materials
Advanced manufacturing and processing
Biotechnology

3. Space
 Prioritising the existing two EU Space flagships of European Global Navigation Satellite System (EGNSS) and





Earth Observation reaping the benefits they can generate in the coming years and ensuring their state-of-the-art
also in the future;
Ensuring support for the third priority of the EU space policy: the protection of space infrastructure, and in
particular the setting up of a Space Surveillance and Tracking system (SST) at European level;
Ensuring support to EU industry to meet the objectives defined in the Commission communication on Space
Industrial Policy, notably to maintain and enhance industry’s competitiveness and its value-chain in the global
market;
Ensuring that Europe’s investments made in space infrastructure are exploited to the benefit of citizens; as well
as supporting European space science; and
Enhancing Europe’s standing as an attractive partner for international partnerships in space science and
exploration.

Kluczowe technologie prorozwojowe –
Key Enabling Technologies
Są to technologie wymagające dużych nakładów wiedzy i kapitału, za
pośrednictwem, których kreuje się konkurencyjność i możliwości
wzrostu gospodarczego a także rozwiązywane są bieżące wyzwania
społeczne, stające przed wspólnotą europejską.
•
•
•
•
•
•

Nanotechnologie,
Zaawansowane materiały,
Mikro- i nano- elektronika,
Fotonika,
Biotechnologia,
Zaawansowane technologie wytwarzania

Kluczowe technologie prorozwojowe –
Key Enabling Technologies
Co jest ważne w składanych w programie projektach?
• Kluczowy jest udział przemysłu (w szczególności małych i średnich
przedsiębiorstw),
• Wsparcie uzyskają innowacyjne MŚP,
• Istotne jest potencjalne zastosowanie przemysłowe rezultatów
projektu,
• Działania w ramach projektów muszą być zgodne z mapami
drogowymi dla sektorów przemysłowych (ETP roadmaps),
• Promowanie aplikacji międzysektorowych (cross-cutting KETs),
• Finansowane projekty muszą być: zorientowane na wynik,
przybliżające technologie do zastosowań rynkowych (TRL
przeciętnie na poziomie 5-7 ).
• Nacisk na linie pilotażowe i demonstratory
• Kryteria wyboru: większa waga oddziaływania (impaktu)

Wiodąca pozycja w przemyśle
2. Dostęp do finansowania ryzyka – 2,51 mld €
instrumenty dłużne w PL oferowane obecnie przez np. PKO SA. , ale też inne
agencje pełna lista: http://access2eufinance.ec.europa.eu

Preferencyjna oferta dla przedsiebiorców:
• kredyty inwestycyjne
• kredyty obrotowe
• kredyty na zakup środków transportu
• kredyty dla firm rozpoczynających działalność
• kredyty i pożyczki hipoteczne

•kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego
• kredyty na finansowanie kontraktów
• poręczenia kredytowe
• poręczenia dla mikro i start up
• poręczenia dla innowacji
• leasing dla firm rozpoczynających działalność

Access to Risk Finance
Dostęp do finansowania ryzyka

Europejski Bank
Inwestycyjny (EBI )

Europejski Fundusz
Inwestycyjny (EIF)

Beneficjent
końcowy:
Fundusze i
kontrgwarancj
e

Pośrednicy
finansowi
(np. banki)

Fundusze i
gwarancje

Związek Banków Polskich – Krajowy Punkt Kontaktowy ds.
instrumentów finansowych Horizon 2020

-MŚP
-small/medium
midcaps
-inne

3. Innowacje w MŚP

Instrument dla MŚP o wysokim potencjale innowacyjnym, które:
• Chcą zaistnieć na rynku międzynarodowym,
• Chcą realizować ryzykowne ale potencjalnie zyskowne innowacyjne
pomysły.
Projekt może zgłosić tylko (nawet pojedyncze) MŚP która będzie miała
możliwość (jeżeli ma potrzebę ) podzlecania badań - Turning research into
results
Cele projektów:
• Radykalne zmiany w produktach, procesach, usługach, marketingu itp.
• Wprowadzenie firmy na nowe rynki, promocja wzrostu, wysoki zwrot z
inwestycji.

Instrument MŚP

ok. 6 miesięcy, ryczałt 50 000€, studium wykonalności, ocena
ryzyka, IPR, itp. Rezultat : wstępny biznes plan do fazy II;
Wniosek

Wniosek do
fazy I

Faza I
Koncepcja i studium wykonalności

Wniosek
bezpośrednio
do fazy II

Faza II
Badania i działania demonstracyjne
projekt innowacyjny, TRL 6 i wyżej (wyjątek Zdrowie), 12- 24
miesięcy, 0,5-2,5 mln EUR dofinansowania, działania: prototyp,
pilotaż, skalowanie. Rezultat: biznes plan do przedstawienia
inwestorom

Faza III
Komercjalizacja
wsparcie bezgotówkowe + ułatwiony dostęp do finansowania
ryzyka, szkolenia, networking, mentoring EEN, dostęp do
mechanizmów kredytowych i inwestycyjnych

Instrument MŚP – faza 1
•Finansowanie dla 361 wniosków;
FAZA 1: Studium wykonalności/koncepcja
Projekt: Biznes plan do 10 stron
Działania: studium wykonalności nowego procesu,
produktu, usługi, technologii, ocena ryzyka, badania
rynku, plan IPR, poszukiwanie partnerów,
zaangażowanie użytkowników, pilotaż
Rezultat: Biznes plan do fazy II
6 miesięcy

Ryczałt: 50 000 euro
(70% z 71 249 euro)
Do 3 dni coachingu ekspertów zatwierdzonych przez
KE

•1 projekt z Polski – firma Pixel
Legend ze Szczecina
•Ponad 2300 wniosków
•Liderzy: Hiszpania (72 projekty),
Włochy (59), Wielka Brytania
(46),

Instrument MŚP – faza 2

FAZA 2: Badania i demonstracja (do fazy
prototypu)
Projekt: Biznes plan + opis działań do 30 stron
Działania: prototyp, testowanie, pilotaż miniaturyzacja,
skalowanie, replikacja, miniaturyzacja, projektowanie,
Rezultat: Produkt gotowy do wejścia na rynek na TRL 6
lub wyżej
12-24 miesiące
0,5-2,5 mln EUR
Finansowanie: 70% IA(wyjątkowo 100% gdzie
komponent badawczy jest mocno obecny – tematy
Zdrowie)
Do 12 dni coachingu ekspertów zatwierdzonych przez

KE

• aplikowało 18 polskich MŚP, 2
otrzymały dofinansowanie
• o wsparcie ubiegało się 785
małych średnich firm z Europy, KE
wsparła 78,
• Średni poziom sukcesu na
poziomie Europy to 10%, poziom
sukcesu dla Polski 11%.
• Polskie firmy to OptiNav ze
Słupska oraz SKA z Warszawy,
które wspólnie będą realizowały
projekt ADR1EN - First European
System for Active Debris Removal
with Nets.

Instrument MŚP – faza 3
Finansowanie zwrotne Europejskiego Banku Inwestycyjnego
(EIB) i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EIF)na
etapie komercjalizacji:
 instrument kredytowy (debt facility –loan guarantee
fund) - w ramach którego będą dostępne :
FAZA 3: Komercjalizacja
-Wsparcie w postaci instrumentów
oferowanych przez „Dostęp do
finansowania ryzyka” - gwarancje,
pożyczki

-marka jakości, coaching

Wsparcie pozafinansowe

pożyczki na badania i innowacje dla dużych projektów i
instytucji
pożyczki dla MŚP i small mid-caps oraz usługi kredytowania
badań i innowacji (pożyczki 25 tyś-7,5 mln EUR)
 gwarancje bankowe dla MŚP i small mid-caps
inwestujących w badania

instrument kapitałowy (equity facility) - w ramach którego
dostępne będą środki dla MSP we wczesnym ich stadium
powstawania oraz na dalszy rozwój/wzrost.
Lista agencji oferujących wsparcie w Europie :
http://europa.eu/youreurope/business/fundinggrants/access-to-finance/

Innowacje w MŚP
Konkurs 1
Call: H2020-SMEInst-2014-2015
Subcall: H2020-SMEInst-1-2015
Tematy FAZA 1:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Industrial Leadership
Call Dedicated SME Instrument Phase 1 2015
H2020-SMEInst-1-2015
Termin składania wniosków: 16-12-2015
Daty pośrednie: 2015-03-17; 2015-06-17 ; 2015-09-17

BG-12-2015-1: Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of
innovative solutions for blue growth
BIOTEC-5b-2015-1: SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness
and sustainability
DRS-17-2015-1: Critical infrastructure protection topic 7: SME instrument topic: Protection of Urban
soft targets and critical infrastructures
ICT-37-2015-1: Open Disruptive Innovation Scheme (implemented through the SME instrument)
INSO-10-2015-1: SME business model innovation
INSO-9-2015-1: Innovative mobile e-government applications by SMEs
IT-1-2015-1: Small business innovation research for Transport
NMP-25-2015-1: Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced
manufacturing and processing technologies by SMEs
PHC-12-2015-1: Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices
SC5-20-2015-1: Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply
of raw materials
SFS-08-2015-1: Resource-efficient eco-innovative food production and processing
SIE-01-2015-1: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system
Space-SME-2015-1: SME Instrument

Innowacje w MŚP
Konkurs 2
Call: H2020-SMEInst-2014-2015
Subcall: H2020-SMEInst-2-2015

Tematy FAZA 2:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Industrial Leadership
Call Dedicated SME Instrument Phase 2
2015
Budget: €233,701,600
Termin składania wniosków: 16-12-2015
Daty pośrednie: 2015-03-18; 2015-06-17;
2015-09-15

BG-12-2015: Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative
solutions for blue growth
BIOTEC-5b-2015: SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and
sustainability
DRS-17-2015: Critical infrastructure protection topic 7: SME instrument topic: Protection of Urban soft targets and
critical infrastructures
ICT-37-2015: Open Disruptive Innovation Scheme (implemented through the SME instrument)
INSO-10-2015: SME business model innovation
INSO-9-2015: Innovative mobile e-government applications by SMEs
IT-1-2015: Small business innovation research for Transport
NMP-25-2015: Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced manufacturing and
processing technologies by SMEs
PHC-12-2015: Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices
SC5-20-2015: Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply of raw
materials
SFS-08-2015: Resource-efficient eco-innovative food production and processing
SIE-01-2015: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system
Space-SME-2015-2: SME Instrument

Fast Track To Innovation (F2I)
schemat dla firm, szybkie przejście od pomysłu do rynku, uruchomienie 2015
•
•
•

każda prawna jednostka, konsorcja max 5 uczestników
Obowiązkowo przemysł, mile widziane MŚP i aplikanci składający wnioski po raz
pierwszy
akcje innowacyjne IA(close-to-market)

•
•
•
•
•
•
•

Tematy LEIT i Wyzwania Społeczne (bottom-up) (podobnie jak w instrumencie MŚP)
Grant do €3 mln
Open call trzy cut-off-dates/rok
Impact najważniejszym kryterium
Time –to-grant: 6 miesięcy
TRL – 6
Maksymalnie 3 lata na pierwsze wejście na rynek rozwijanej w projekcie innowacji

Opcja A:
Większość partnerów przemysłowych:
Konsorcja 3 partnerów – min 2
Konsorcja 4 i 5 – min 3

Opcja B:
Dystrybucja dofinansowania:
40% inni partnerzy
60% sektor przemysłowy

Jak wyszukać konkurs dla mnie?
1. Określić swój pomysł/temat badawczy

2. Przeszukać Participant Portal (otwarte oraz nadchodzące
konkursy tematyczne top-down)

3. Rozważyć możliwość projektu z podejściem bottom – up
3. Wziąć aktywny udział w spotkaniu brokerskim (lub innym)
lub rozpocząć przygotowanie projektu (dla ambitnych
uruchomić starania o włączenie tematu do kolejnego
tematu pracy)

Jak wyszukać konkurs dla mnie?
1. Określić swój pomysł/temat badawczy

2. Przeszukać Participant Portal (otwarte oraz
nadchodzące konkursy tematyczne top-down)
3. Rozważyć możliwość projektu z podejściem bottom – up
3. Wziąć aktywny udział w spotkaniu brokerskim (lub innym)
lub rozpocząć przygotowanie projektu (dla ambitnych
uruchomić starania o włączenie tematu do kolejnego
tematu pracy)

W każdym temacie
mile widziany udział
partnerów
przemysłowych w
tym MŚP.
Warunek – musisz
wpisać się w temat
zaproponowany
przez KE

TEMATYKA PRAC – GDZIE?
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Możliwości
finansowania
badań i
innowacji

Znajdź
odpowiedn
i konkurs
-Każdy filar ma
swój kolor

-Konkursy
ogłoszone na lata
2014-2015

Wyszukiwanie
konkursów po
słowach
kluczowych
Uwaga: podpowiada
tylko tematy predefiniowane,
dodatkowo sprawdź też
konkursy otwarte bez
narzuconych tematów
(działania Marie
Skłodowskiej-Curie,
ERC, FET Open…)

Warunek – musisz
wpisać się w temat
zaproponowany
przez KE

Ogólne dokumenty

Dokumentacja
konkursowa

System składania wniosków

Programy Pracy - Workprogramme
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Program strategiczny
1 Program Pracy
Program strategiczny
2 Program Pracy
Program strategiczny

3 Program Pracy
4 Program
Pracy
Europejska Rada Badań
-Doskonała baza
naukowa
-Wyzwania społeczne
-Wiodąca pozycja w
przemyśle

Wspólnotowe Centrum
Badawcze (JRC)

Europejski Instytut Innowacji
i Technologii (EIT)
Euratom

Jak wyszukać konkurs dla mnie?
(1)
1. Określić swój pomysł/temat badawczy

2. Przeszukać Participant Portal (otwarte oraz
nadchodzące konkursy tematyczne top-down)

3. Rozważyć możliwość projektu z podejściem bottom – up
3. Wziąć aktywny udział w spotkaniu brokerskim (lub innym)
lub rozpocząć przygotowanie projektu (dla ambitnych
uruchomić starania o włączenie tematu do kolejnego
tematu pracy)

Znajdź
odpowiedni
konkurs

-Każdy filar
ma swój
kolor
-Konkursy
ogłoszone na
lata 20142015

Jak wyszukać konkurs dla mnie?
(1)
1. Określić swój pomysł/temat badawczy

2. Przeszukać Participant Portal (otwarte oraz
nadchodzące konkursy tematyczne top-down)

3. Rozważyć możliwość projektu z podejściem bottom – up

4. Wziąć aktywny udział w spotkaniu brokerskim (lub
innym) lub rozpocząć przygotowanie projektu (dla
ambitnych uruchomić starania o włączenie tematu
do kolejnego tematu pracy)

SPOTKANIA BROKERSKIE
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents

III. Wyzwania społeczne
29,7 mld €
11. Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan
12. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone
rolnictwo, badania morskie i gospodarka
ekologiczna
13. Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia
14. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany
transport
15. Działania w dziedzinie klimatu, środowisko,
efektywna gospodarka zasobami i surowcami
16. Europa w zmieniającym się świecie Integracyjne, innowacyjne i refleksyjne
społeczeństwa
17. Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności
i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli

Konkursy z zadanymi tematami na projekty
badawczo-innowacyjne, innowacyjne i
wspierające (top-down) dla konsorcjów

Wyzwania społeczne
1.Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan
6,61 mld

Choroby dziecięce i wieku podeszłego; choroby
neurodegeneracyjne, mięśnio-szkieletowe i
chroniczne; milenijne cele rozwojowe; starzenie się
w dobrym zdrowiu; medycyna spersonalizowana

2. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo,
badania morskie i gospodarka ekologiczna
3,41 mld

rolnictwo, leśnictwo, badania morskie

3. Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia
5,24 mld

Odnawialne źródła energii, bezpieczeństwo
energetyczne, inteligentne systemy
elektroenergetyczne

4. Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport
5,6 mld

Transport i logistyka

5. Działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka
zasobami i surowcami
2,72 mld

Zarządzanie zasobami wodnymi, surowce, ekoinnowacje

6. Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne,
innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa
1,16 mld

Demografia, nauki społeczne i humanistyczne,
dziedzictwo kulturowe, tożsamość europejska

7. Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności
i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli
1,15 mld

Walka z przestępczością: terroryzm, handel ludźmi;
ochrona infrastruktur; ochrona granic;
bezpieczeństwo w internecie, zapobieganie
konfliktom

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna
gospodarka zasobami i surowcami
CEL:
"…to achieve … stabilisation of greenhouse gas concentrations in the atmosphere that would prevent
interference with the climate system…within a time frame sufficient to allow ecosystems to adapt
naturally to climate change, to ensure that food production is not threatened and to enable economic
development to proceed in a sustainable manner."
Article 2,
UN Framework Convention on Climate Change

Call

2014 (mln
euro)

2015 (mln
euro)

Waste: A Resource to Recycle, Reuse and Recover Raw Materials

59

58

Water Innovation: Boosting its value for Europe

67

96

Growing a Low Carbon, Resource Efficient Economy with a Sustainable
Supply of Raw Materials
-Fighting and adapting to climate change
-Protecting the environment, sustainably managing natural resources,
water, biodiversity and ecosystems
-Ensuring the sustainable supply of non-energy and non-agricultural raw
materials
-Enabling the transition towards a green economy through ecoinnovation
-Developing comprehensive and sustained global environmental
observation and information systems

166

189

Konsorcjum
•

Partnerzy niezbędni do prowadzenia badań,
MŚP dążące do rozwoju, o
komplementarnych obszarach ekspertyzy

•

Dostosuj partnerów do idei i celów projektu
– nie na odwrót;

•

Poznaj partnerów osobiście – ważne
zaangażowanie;

•

Dobierz partnerów tak, aby uniknąć
przyszłych konfliktów interesów

•

Koordynator –musi mieć kompetencje i
zasoby aby zapewnić płynną koordynację –
musi mieć doświadczenie

Koordynator vs. partner
• Organizacja konsorcjum
• Napisanie projektu
• Pośrednik między KE, a konsorcjum
– negocjowanie kontraktu,
dystrybucja środków, raportowanie,
regularne kontakty
• Komunikacja wewnątrz konsorcjum
– wewnętrzny monitoring,
spotkania, czuwanie nad
przebiegiem projektu,
egzekwowanie wykonania zadań
przez partnerów
• Kontrola pracy zgodnie z warunkami
umowy o grant
• Promocja projektu

•udział w pisaniu projektu
•realizacja zadań przewidzianych
w pakietach zadań
•raporty dla koordynatora

A good coordinator is a dream. An inexperienced coordinator can make life hell!

Najwięcej
dofinansowania z 7.PR
otrzymały:
-Niemcy;
-Francja;
-Wielka Brytania.

Sixth Monitoring Report
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7_monitoring_reports/6th_fp7_monitoring_re
port.pdf#view=fit&pagemode=none

Gdzie szukać?
• własne kontakty,
• strona kpk.gov.pl , serwis Enterprise Europe
Network,
• Cordis – Partner Service ,
• Europejskie Platformy Technologiczne,
• spotkania brokerskie,
• wydawnictwa naukowe, prasa branżowa

Gdzie jeszcze szukać partnerów?
• European R&D Partner search System - partnerzy dla MŚP www.rdpartners.net
• Ideal-IST- uczestnictwo w Programie Technologii Społeczeństwa Informatycznego
www.ideal-ist.net
• Austrian Research IT-database http://www.ictprofiles.at/
• International Co-operation in Research and education http://www.kooperationinternational.de/suche.html
• EuroPartnerSearch - Animal Science Database - przedsiębiorstwa
http://www.europartnersearch.net/animal-science/database/index_sme.php
instytucje naukowe http://www.europartnersearch.net/animalscience/database/index_rtd.php
• Net4society – projekty z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych
http://www.net4society.eu/
• NMP (Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production
Technologies) Partner Search Service http://www.nmpteam.com/
• Partnering Tool for Societal Challenge 5 "Climate action, environment, resource
efficiency and raw materials": international partner search service https://www.nksumwelt.de/index.php?index=167

Ekspert Komisji Europejskiej
• Każda osoba działająca w sferze badawczo-naukowej;
• Podstawowym kryterium doboru jest posiadana wiedza i
doświadczenie w danej dziedzinie i typie ocenianych
projektów;
(wykształcenie - have at least a university degree)

• Atutem jest wcześniejsze doświadczenie w ocenie
międzynarodowych projektów oraz znajomość obszaru
przemysłowego;
• Ekspert musi wykazywać się niezależnością w ocenie;

Zasady
• Rejestracja nie gwarantuje wyznaczenia jako eksperta;
• Zaproszenie z informacją o warunkach;
• Dzienna stawka 450 euro na podstawie umowy pomiędzy
ekspertem a Wspólnotą, dieta dzienną w wysokości ~92 euro,

dietę hotelową - ~100 euro/doba oraz zwrot kosztów podróży na
podstawie rachunków (2 klasa)

• Rocznie max 10 dni pobytu w Brukseli lub Luksemburgu, oceny
on-line;
• Dwie opcje: ekspert oceniający i przeglądający lub monitorujący;

Co trzeba zrobić?
Zarejestrować się na Participant Portal

http://ec.europa.eu/r
esearch/participants/
portal/desktop/en/ho
me.html

Zapraszamy do współpracy

Politechnika Śląska
Centrum Zarządzania Projektami

