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• Aplikuje wyłączenie MŚP (jedno lub kilka)

• MŚP i pomysł na projekty musi mieć wysoki potencjał innowacyjny

• Możliwe podwykonawstwo badawcze w fazie II – oceniane osobno

• Możliwa aplikacja do fazy I potem II lub bezpośrednio do fazy II – ale 
większe szanse przy 

SPOTKANIE 14.05.2014 r.
KATOWICE



Definicja MŚP
• Czy organizacja jest przedsiębiorstwem tzn. czy jest zaangażowana w działalność 

gospodarczą?

• Czy zatrudnia mniej niż 250 osób? Annual Work Unit

• Czy roczne obroty nie przekraczają 50 mln EUR? 

Lub

Czy suma  bilansowa nie przekracza 43 mln EUR?

• Czy organizacja jest niezależna? (które nie ma żadnych przedsiębiorstw partnerskich ani 
związanych – więcej niż 25% kapitału lub prawa głosu w innym przedsiębiorstwie)

TAK

TAK

TAK

TAK

JESTEM MŚP

http://ec.europa.eu/research/sme-
techweb/index_en.cfm



Tematy FAZA 1:

• Space-SME-2014-1: SME Instrument

• ICT-37-2014-1: Open Disruptive Innovation Scheme (implemented through the SME instrument)

• NMP-25-2014-1: Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced manufacturing and 
processing technologies by SMEs

• PHC-12-2014-1: Clinical validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices

• SFS-08-2014-1: Resource-efficient eco-innovative food production and processing

• BG-12-2014-1: Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative 
solutions for blue growth

• SIE-01-2014-1: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system

• IT-1-2014-1: Small business innovation research for Transport

• SC5-20-2014-1: Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply of raw 
materials

• DRS-17-2014-1: Critical infrastructure protection topic 7: SME instrument topic: “Protection of Urban soft targets 
and urban critical infrastructures”

• BIOTEC-5a-2014-1: SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and 
sustainability

Industrial Leadership
Call Dedicated SME Instrument Phase 1 
2014
H2020-SMEInst-1-2014

Termin składania wniosków: 17-12-2014
Daty pośrednie: 2014-06-18 ; 2014-09-24

Call: H2020-SMEInst-2014-2015
Subcall: H2020-SMEInst-1-2014

Tematy objęte konkursem
Konkurs 1

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2537-space-sme-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2538-ict-37-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2539-nmp-25-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2540-phc-12-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2541-sfs-08-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2542-bg-12-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2543-sie-01-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2544-it-1-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2545-sc5-20-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2546-drs-17-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2547-biotec-5a-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2014.html


~ 500 projektów 
finansowanych rocznie

-największy budżet dla 
Zdrowia i ICT



Tematy FAZA 2:

• SC5-20-2014: Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply of raw 
materials

• Space-SME-2014-2: SME Instrument

• SFS-08-2014: Resource-efficient eco-innovative food production and processing

• BG-12-2014: Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative 
solutions for blue growth

• ICT-37-2014: Open Disruptive Innovation Scheme (implemented through the SME instrument)

• SIE-01-2014: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system

• IT-1-2014: Small business innovation research for Transport

• NMP-25-2014: Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced manufacturing and 
processing technologies by SMEs

• DRS-17-2014: Critical infrastructure protection topic 7: SME instrument topic: “Protection of Urban soft targets and 
urban critical infrastructures”

• PHC-12-2014: Clinical validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices

• BIOTEC-5a-2014: SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and sustainability

Industrial Leadership
Call Dedicated SME Instrument Phase 2 
2014
H2020-SMEInst-2-2014 
Termin składania wniosków: 17-12-2014
Daty pośrednie: 2014-10-09

Call: H2020-SMEInst-2014-2015
Subcall: H2020-SMEInst-2-2014

Tematy objęte konkursem
Konkurs 2

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2585-sc5-20-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2586-space-sme-2014-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2587-sfs-08-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2588-bg-12-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2589-ict-37-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2590-sie-01-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2591-it-1-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2592-nmp-25-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2593-drs-17-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2594-phc-12-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2595-biotec-5a-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2014.html


~ 150 projektów 
finansowanych rocznie

-największy budżet dla 
Zdrowia i ICT



Fundusze Europejskie 
2014-2020



Fundusze Europejskie 
2014-2020



Fundusze Europejskie 
2014-2020

http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/strony/start.aspx

http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/strony/start.aspx


NCBiR
harmonogram konkursów



STRATEGMED

Cel programu
Program jest odpowiedzią na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, wzrost zachorowalności na choroby
przewlekłe oraz rosnące koszty opieki medycznej. Celem głównym jest uzyskanie zasadniczego postępu w
zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań
naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach:
• kardiologii i kardiochirurgii;
• onkologii;
• neurologii i zmysłach;
• medycynie regeneracyjnej;

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich
obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów
będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz
rehabilitacyjnych.



STRATEGMED

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w pierwszym konkursie programu
wynosi 360 mln PLN.

Wnioski składane mogą być przez konsorcjum naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), w skład którego wchodzi co najmniej pięć
jednostek organizacyjnych, w tym:

co najmniej jedna jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, albo co
najmniej dwie jednostki naukowe, oraz inne jednostki organizacyjne, takie jak, np. jednostki samorządu
terytorialnego i podmioty lecznicze.



NCBiR
harmonogram konkursów



PATENT PLUS

Program Patent Plus ma za zadanie pomóc w ubieganiu się o europejską i międzynarodową ochronę patentową wyników 
badań naukowych i prac rozwojowych. W trzeciej edycji do dyspozycji naukowców i firm przeznaczonych zostało 10 mln 
zł. 

Celem programu Patent Plus jest wsparcie naukowców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania własnością intelektualną 
poprzez patentowanie. Budżet programu wynosi 40 mln zł i został podzielony na cztery konkursy po 10 mln zł każdy. W 
każdym konkursie programu Patent Plus maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu może wynieść nawet 
800 tys. zł.

Wsparcie w programie może zostać udzielone na pokrycie kosztów m.in. analizy zasadności ekonomicznej objęcia 
wynalazku ochroną patentową, badanie stanu techniki w zakresie objętym treścią zgłoszenia wynalazku, przygotowanie 
strategii komercjalizacji wynalazku, czy zgłoszenia wynalazku w procedurze międzynarodowej EPC jak również, zgłoszenia 
wynalazku w trybie PCT.

O dofinansowanie w ramach programu Patent Plus starać się mogą firmy, uczelnie, instytuty badawcze oraz instytuty 
naukowe PAN. Maksymalny czas realizacji projektu to 36 miesięcy.



PATENT PLUS



NCBiR
harmonogram konkursów



SZYBKA ŚCIEŻKA

W najbliższym czasie w Działaniu 1.4 PO IG, przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na prace
badawczo-rozwojowe, nakierowane na zastosowanie w działalności gospodarczej oraz działania, których
celem jest zastosowanie wyników fazy rozwojowej do wdrożenia. Planowane jest uruchomienie nowego,
szybszego systemu naboru i oceny projektów. Wnioski będzie można składać w krótkich naborach,
otwieranych i zamykanych w okresach 2-4 tygodniowych, a wyniki konkursu zostaną opublikowane w
ciągu 60 dni od dnia zamknięcia naboru. Takie rozwiązanie to wyjście naprzeciw oczekiwaniom biznesu
poprzez uniezależnienie możliwości realizacji bieżących potrzeb od długich procedur administracyjnych.



NCBiR
harmonogram konkursów



INNOMED
Program sektorowy INNOMED ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad 
innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej.

Projekty finansowane w ramach Programu muszą spełniać łącznie następujące warunki: 
1. przedmiotem Projektu jest opracowanie innowacyjnego produktu lub technologii z obszaru 
tematycznego: Produkty lecznicze i wyroby diagnostyczne ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w 
onkologii; 
2. wyniki badań Projektu mają być zastosowane w praktyce gospodarczej, tzn. muszą zostać wdrożone nie 
później niż 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu; 
3. przedsiębiorca realizujący Projekt zaangażuje w jego realizację wkład własny (w przypadku 
przedsiębiorców będących członkami Polskiej Platformy Technologicznej Innowacyjnej Medycyny, co 
najmniej 20% tego wkładu musi stanowić wkład pieniężny). 

Minimalna wartość dofinansowania Projektu wynosi 1 mln PLN, a maksymalna 10 mln PLN.



NCBiR
harmonogram konkursów



INNOLOT

CEL GŁÓWNY: Zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze produktów wysokiej techniki dla sektora
lotniczego

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie liczby wdrożonych innowacyjnych rozwiązań w sektorze lotniczym

Cel szczegółowy 2: Wzmocnienie współpracy jednostek badawczych i przedsiębiorców w obszarze B+R polskiego sektora
lotniczego

Współfinansowanie badań: przemysł 40%, NCBR 60% (200 mln + 300 mln PLN)



INNOLOT

Sposób interwencji
- 2013 – 2014, organizacja konkursów
- 2013 – 2018, finansowanie projektów

- Wnioskodawcy: konsorcja naukowe, przedsiębiorca liderem

Dwie grupy programowe:
- Grupa A: dofinansowanie 10-50 mln zł (240 mln zł), projekty 5 letnie

- Grupa B: dofinansowanie 1-7,5 mln zł (60 mln zł), projekty 4 letnie, lider tylko MŚP



NCBiR
harmonogram konkursów



DEMOSTRATOR +

Cel główny: wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć badawczo-
rozwojowych w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie 
opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej

Cele szczegółowe: 
• pobudzenie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową; 
• zwiększenie efektywności wykorzystania w gospodarce wyników badań naukowych lub prac rozwojowych 

sfinansowanych ze środków publicznych; 
• pobudzenie trwałej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami ukierunkowanej na 

wykorzystanie wyników badań w gospodarce. 

Konsorcjum naukowe z udziałem przedsiębiorcy; Liderem konsorcjum naukowego jest przedsiębiorca 



DEMOSTRATOR +
Warunki udziału w Przedsięwzięciu
Projekty finansowane w ramach przedsięwzięcia muszą spełniać łącznie następujące warunki:
a) przedmiotem Projektu jest innowacyjna technologia lub produkt, których skomercjalizowanie jest

prawdopodobne;
b) w ramach Projektu nowa technologia lub produkt będą poddane walidacji/testom w skali demonstracyjnej w

warunkach rzeczywistych;
c) Projekt uwzględnia plan wykorzystania instalacji pilotażowej/demonstracyjnej po zakończeniu realizacji Projektu

oraz plan wdrożenia rozwiązania będącego przedmiotem projektu na skalę przemysłową;
d) zaangażowanie wkładu własnego w realizację Projektu.

• brak ograniczenia dziedzin nauki i techniki,
• min. wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie: 5 mln zł max. wartość wydatków kwalifikowalnych: 100 mln

zł
• min. wkład własny Wnioskodawcy : Konsorcjum naukowe z udziałem przedsiębiorcy lub organizacja badawcza:
 minimum 10% wkładu własnego dla projektu do 50 mln zł wk; oraz
 minimum 5% od kwoty nadwyżki ponad 50 mln zł wk;



DEMOSTRATOR +

Witam Pana,
Na chwilę obecną otwarcie konkursu Demonstrator+ uzależnione jest od terminu uruchomienia Programu 
Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (perspektywa finansowa UE 2014-2020), z którego środków planowane jest 
finansowanie projektów w tym obszarze. 
W związku z powyższym ze względu na brak zatwierdzonych dokumentów strategicznych brak jest również 
szczegółowych dokumentów konkursowych typu regulamin konkursu, dokumentacja aplikacyjna etc., które 
powstaną na bazie dokumentów wyższego rzędu.

Zespół Demonstrator+ 



NCBiR
harmonogram konkursów



POWER



POWER

Cele szczegółowe:
• zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego potrzebom 

gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa;
• podniesienie jakości studiów doktoranckich i zapewnienie ich uczestnikom właściwych 

warunków rozwoju;
• zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej szkolnictwa wyższego;
• poprawa jakości dydaktyki i rozwój systemów zarządzania w uczelniach;



POWER
Zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym 

odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku 
pracy i społeczeństwa

Planowane działania:
 Dostosowanie programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, ukierunkowane na wyposażanie 

studentów w praktyczne umiejętności i kompetencje miękkie potrzebne w przyszłej pracy oraz ich realizacja;
 Zamawianie kształcenia w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, w tym na wniosek 

pracodawców/organizacji pracodawców, dokonywane w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę 
kształcenia w określonych obszarach;

 Współorganizowanie i realizacja programów kształcenia we współpracy z pracodawcami, w tym w zakresie 
transferu osiągnięć naukowych do gospodarki oraz upowszechnianie postaw przedsiębiorczych wśród studentów; 

 Wsparcie wysokiej jakości programów stażowych dla studentów i doktorantów;
 Wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje (np. akademickie biura karier), wspomagające 

studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy;
 Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji uczelni jako forum aktywności społecznej np. poprzez 

programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi;



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.
ZAPRASZAM DO KONTAKTU

michal.niezabitowski@polsl.pl
Tel. 32 237 10 93

Kom. 660 711 115

mailto:michal.niezabitowski@polsl.pl

