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Dla kogo jest przeznaczony Instrument 
MŚP – faza I i II. Jak osi ągnąć sukces w 

aplikowaniu – wskazówki jak przygotowa ć 
poprawny wniosek

Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk
Aneta Maszewska

Warszawa, 21 kwietnia 2015

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

• Innowacyjne M ŚP, wykazuj ące ambicje do 
wzrostu i rozwoju w kontek ście 
międzynarodowym;

• Wsparcie dla pojedynczych MSP (mo żliwe 
konsorcja narodowe, mi ędzynarodowe 
składaj ące si ę z MŚP);

• Aktywno ści na poziomie ok. 6 TRL 
(wyj ątek: obszar Health i Open Disruptive 
Innovation);

• Nie ma obowi ązku aplikowania w sposób 
linearny – do ka żdej z faz po kolei; 
preferencje dla zachowanie kolejno ści faz;

• 70% poziom dofinansowania (mo żliwe 
wyj ątki);
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• Wejście do klubu najlepszych europejskich 
MŚP;

• Rozpoznawalność na poziomie europejskim 
i międzynarodowym;

• Dostęp do coachingu w zakresie prowadzenia 
biznesu i zarządzania;

• Możliwości dla networkingu;

• Wsparcie dla pozyskania dalszego 
finansowania;

Korzyści 
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Możliwości aplikowania

Daty składania wniosków w 2015 r.:

• 18 marca 2015 
• 17 czerwca 2015
• 17 września 2015
• 25 listopada 2015 

W ramach Instrumentu M ŚP, przedsi ębiorstwo jednorazowo mo że
składa ć tylko jeden wniosek do fazy 1 lub 2 w danym obszarze
tematycznym. Kolejny wniosek mo żna składa ć w momencie
otrzymania wyników ewaluacji lub zako ńczenia realizacji
projektu w dowolnej fazie.



6

1. Czy firma posiada potencjał do aplikowania w ramach Instrumentu 
MŚP?

2. Czy posiadane przez firmę rozwiązanie wpisuje się w wymagania 
konkursowe dla danego obszaru tematycznego?

3. Czy rozwiązanie plasuje się na poziomie TRL 6? (wyjątek: Health, 
ODI)

4. Czy firma posiada konto na Participant Portal oraz numer PIC?

Jak zacząć?
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Czy rozwiązanie wpisuje się w obszar?

• ICT: open disruptive innovation

• Nanotech, or other advanced tech 
for manufacturing and materials

• Space research and development

• Diagnostics devices and 
biomarkers

• Sustainable food production and 
processing

• Blue growth

• Low carbon energy systems

• Greener and more integrated 
transport

• Eco-innovation and sustainable 
raw material supply

• Urban critical infrastructure

• Biotechnology-based industrial 
processes

• Mobile e-government applications 
(od 2015 r.)

• SME business model innovation 
(od 2015 r.)
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/de sktop/en/home.html
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Czy rozwiązanie posiada TLR 6?
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/de sktop/en/home.html

Czy firma posiada konto na PP i 
numer PIC?
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Wniosek do Fazy I
Instrumentu MŚP
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Czego dotyczy?

• Wniosek powinien prezentowa ć elementy analizy 
rynku dla danego rozwi ązania;

• Celem projektu jest przygotowanie biznes planu;

• Wniosek powinien zawiera ć wst ępny plan 
komercjalizacji;

• Poziom dofinansowanie KE: 50 tys. Euro jako 
ryczałt (70% kosztów kwalifikowalnych);

• Czas trwania projektu: 6 m-cy.
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Struktura wniosku projektowego

Formularz A – dane o podmiocie/ koordynatorze konsorcjum 
składającym wniosek;

Formularz B (cz ęść 1-3)  – przedmiot projektu, zakres prac, pakiet zadań, budżet 
(do 10 stron);

Załączniki (cz ęść 4-5) – np.: CV koordynatora i osób zaangażowanych w projekt,
listy intencyjne od organizacji (brak limitu stron);
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Formularze A
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Formularze A
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Formularze A
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Strona tytułowa cz. B
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Część opisowa wniosku

1. Doskonało ść (Excellence)

1.1 Cele

• Opisz cele swojego innowacyjnego projektu oraz oczekiwane rezultaty. Wskaż 
problem przemysłowy, gospodarczy, społeczny lub lukę biznesową, jaką adresuje 
projekt.

• Opisz cele szczegółowe przygotowania studium wykonalności – w tym biznes planu,
cele (w metodologii SMART) w okresie trwania projektu.

1.2 Odniesienie do programu pracy

• należy wskazać obszar tematyczny, w ramach którego aplikujemy oraz krótko 
uzasadnić, dlaczego nasz projekt się w niego wpisuje
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Część opisowa wniosku

1.3 Pomysł i podej ście
� Wyjaśnij, jak innowacyjne rozwiązanie rozwiąże problem lub wykorzysta lukę

biznesową.

� Opisz poziom rozwoju innowacji (wskaż kamienie milowe, które doprowadziły do
obecnego poziomu technologii np. prototyp, studia pilotażowe z odbiorcami i
potencjalnymi klientami).

� Określ TRL technologii oraz wskaż na jakim etapie w ujęciu „od pomysłu do rynku”
znajduje się rozwiązanie.

� Opisz, co chcesz osiągnąć w studium wykonalności  np.: działania, jakie chcesz
podjąć, aby sprawdzić wykonalność technologiczną, techniczną i ekonomiczną projektu
np. badania rynkowe.

� Wskaż wartość dodaną projektu dla Europy oraz określ, jakie wyzwanie w skali UE i
świata projekt adresuje

� Uwzględnij kwestie gender
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Część opisowa wniosku

1.4 Ambicja

� Opisz nowatorskość planowanego innowacyjnego projektu biznesowego. Co będzie
kluczową aplikacją rynkową jako rezultat projektu innowacyjnego?

� Opisz planowane rozwiązania (usługa, produkt, proces) oraz podkreśl przewagi
posiadanego rozwiązania wobec rozwiązań konkurencyjnych – jaka będzie wartość
dodana dla klientów? Porównaj rozwiązanie z alternatywami adresującymi problem.
Jeśli dotyczy, odnieś się do poziomu badań w tej dziedzinie oraz zaprezentuj
istniejące rozwiązania komercyjne. Pamiętaj m.in.: o kosztach, korzyściach dla
środowiska naturalnego.

� Opisz potencjał do ulepszania rozwiązania. Dlaczego warto w nie inwestować,
dlaczego warto je rozwijać? Odnieś się do istniejących już rozwiązań.
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Część opisowa wniosku

2. Wpływ ( Impact)
2.1 Oczekiwany wpływ
a) Użytkownicy/ Rynek
• Opisz zidentyfikowane oczekiwania użytkowników, które spełnia opracowywane 

rozwiązanie;

• Opisz główne ekonomiczne korzyści wynikające z oferowanego rozwiązania w odniesieniu 
do istniejącej sytuacji. Dlaczego użytkownicy będą chcieli kupić lub zainwestować w 
rozwiązanie? 

• Określ  rodzaj rynku (np. nisza rynkowa, rynek o dużym wolumenie sprzedaży). Sprecyzuj 
wielkość spodziewanego rynku zbytu, jego stopień wzrostu (rynek dojrzały, wschodzący 
itp.), trendy rynkowe. Czy rozwiązanie adresuje rynek europejski i globalny?

• Podaj głównych konkurentów na rynku i oferowane przez nich rozwiązania

• Podaj segmenty rynku do wprowadzenia rozwiązania w fazie początkowej.

• Opisz bariery, jakie może napotkać komercjalizacja danego rozwiązania
• Opisz odbiorców rozwiązania w konkretnym segmencie rynku oraz sposoby docierania do 

nich.
• Opisz segment rynku i użytkowników, do których skierowany jest projekt oraz podaj listę 

udziałowców
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Część opisowa wniosku

2.1 Oczekiwany wpływ

b)   Firma
• Opisz, jak projekt innowacyjny wpisuje się w strategię rozwoju przedsiębiorstwa (MŚP);

• Określ związek kadry zarządzającej z realizacją projektu;

• Określi, jaki jest potencjał dla wzrostu rozwiązania – obroty, zatrudnienie, udział w rynku, 
zarządzanie IP, sprzedaż, zwrot z inwestycji…
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Część opisowa wniosku

2.2 Środki maj ące na celu maksymalizacj ę wpływu

a) Upowszechnianie i wykorzystywanie wyników

• Wyjaśnij wstępny plan pełnej komercjalizacji wyników projektu, np.: komercjalizacja
przez udzielenie licencji ? Czy potrzebna jest współpraca ze stronami trzecimi?
Oszacuj koszty; Podaj przybliżony czas do pierwszej sprzedaży/ zatrudnienia;

• W jaki sposób proponowane prace w fazie 1 instrumentu MŚP pasują do ogólnego
planu wejścia na rynek?

b ) własno ść intelektualna , ochrona wiedzy i kwestie regulacyj ne
• Określ, kto posiada prawo do IP wnoszonego do projektu, odnieść się do wyników

badań patentowych – freedom to operate; 
• Nakreśl status strategii dotyczącej ochrony IP (czy zgłoszenie patentowe zostało już

złożone, czy istnieje potencjał do zgłoszenia patentowego?)
• Jeżeli istnieją regulacje/ wymagania co do standardów mające wpływ na wykorzystanie

innowacji, wskaż je. Określ, jak będą zaadresowane w studium wykonalności 
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Część opisowa wniosku

3. Wdro żenie ( Implementation)
3.1. Plan Pracy – Pakiety zadań 
3.1.a Opis pakietów zadań
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Część opisowa wniosku

3. 2 Struktura zarządzania projektem
3. 3 Opis konsorcjum jako całości (jeżeli dotyczy)
3. 4. Zaangażowane środki
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Część opisowa wniosku

4. Członkowie konsorcjum
4.1. Opis firmy
� Konsorcjum: należy opisać zadania poszczególnych partnerów konsorcjum
� Należy zamieścić życiorysy głównych osób zaangażowanych w projekt
� Należy umieścić spis 5 adekwatnych publikacji/ produktów/ lub usług
� Należy podać opis 5 poprzednio realizowanych projektów o podobnym 

temacie
� Należy opisać posiadaną infrastrukturę do realizacji projektu i/lub 

wyposażenie
� W przypadku nowopowstałej firmy należy wyjaśnić cel jej powstania
4.2. Strony trzecie zaangażowane w projekt
5. Aspekty etyczne i te związane z bezpieczeństwem
5.1. Etyka
Należy złożyć tzw. Etics self-assessment  i posiadane dokumenty typu opinia 
komitetu etycznego etc.
5.2 Bezpieczeństwo – czy projekt porusza problematykę związaną z 
bezpieczeństwem (TAK/NIE)
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Wniosek do Fazy II
Instrumentu MŚP
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Czego dotyczy?

• Wniosek powinien zosta ć zbudowany na 
podstawie biznes planu (faza I) lub innego 
biznes planu.

• Działania w projekcie mog ą obejmowa ć: 
demonstracj ę, testowanie, prototypowanie, 
pilota ż, skalowanie, minaturyzowanie, 
design, powielanie rynkowe oraz inne 
działania zmierzaj ące do wprowadzenia 
produktu na rynek.

• Rezultatem projektu ma by ć plan 
komercjalizacji rozwi ązania.

• Poziom dofinansowanie KE: 0,5 – 2,5 mln 
Euro (grant, 70% kosztów kwalifikowanych);

• Czas trwania projektu: 12-24 m-ce.
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Struktura wniosku projektowego

• Formularze A – dane administracyjne 
koordynatora;

• Formularz B (1-3) – idea projektu (do 30 
stron);

• Załączniki (4-5) 
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Strona tytułowa cz. B
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Część B wniosku projektowego

33

1. Excellence
1.1 Objectives
1.2 Relation to work programme
1.3 Concept and approach
1.4 Ambition

2. Impact
2.1 Expected Impacts
a) Users/Market
b) Company
2.2 Measures to maximise impact
a) Dissemination and exploitation results
b) Intellectual Property, knowledge protection and regulatory issues
c) Communication

3. Implementation
3.1 Work plan – Work packages, deliverables and milestones
3.2 Management structure and procedures
3.3 Consortium as a whole
3.4 Ressources to be committed
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Część opisowa wniosku

2.2 Środki maj ące na celu maksymalizacj ę wpływu

a) Upowszechnianie i wykorzystywanie wyników

• Opisz strategiczny plan pełnej komercjalizacji wyników projektu , tj. komercjalizacja
czy udzielenie licencji ? Czy potrzebna jest współpraca ze stronami trzecimi?
Oszacowanie kosztów; Przybliżony czas do pierwszej sprzedaży/ zatrudnienia

b ) własno ść intelektualna , ochrona wiedzy i kwestie regulacyj ne
• Określ, kto posiada prawo do IP wnoszonego do projektu, odnieść się do wyników

badań patentowych – freedom to operate; 
• Nakreśl status strategii dotyczącej ochrony IP (czy zgłoszenie patentowe zostało już

złożone, czy istnieje potencjał do zgłoszenia patentowego?)
• Jeżeli istnieją regulacje/ wymagania co do standardów mające wpływ na wykorzystane

innowacji, wskaż je. Określ, jak będą zaadresowane w studium wykonalności 
• jeśli projekt ma generować dane naukowe, określ jakiego typu mają być to dane, jak

dane te będą wykorzystane, jak będą chronione, 
• zapewnij działania zgodne z Open Access
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Część opisowa wniosku

3.1 Plan prac w projekcie
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Część opisowa wniosku

3.1 Deliverables (cele cząstkowe)
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Część opisowa wniosku

3.1 Milestones (kamienie milowe)
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Część opisowa wniosku

3.1 Gantt Chart (wykres Gantta)
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Część opisowa wniosku

3.1 Struktura zarz ądzania

• W przypadku konsorcjum projektowego opisz strukturę zarządzania 
oraz system podejmowania decyzji w odniesieniu do skali projektu 
i zaplanowanych zadań;

• Opisz wpływ zarządzania innowacyjnego na projekt (innovation
management);

• Przedstaw ryzyka w projekcie i plan zaaradczy;
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Finanse w projekcie

3.4 a Summary of staff efforts

3.4 b Other direct costs (podróże, sprzęt, infrastuktura, usługi..)
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Część opisowa wniosku

4. Członkowie konsorcjum
4.1. Opis firmy
� Konsorcjum: należy opisać zadania poszczególnych partnerów konsorcjum
� Należy zamieścić życiorysy głównych osób zaangażowanych w projekt
� Należy umieścić spis 5 adekwatnych publikacji/ produktów/ lub usług
� Należy podać opis 5 poprzednio realizowanych projektów o podobnym 

temacie
� Należy opisać posiadaną infrastrukturę do realizacji projektu i/lub 

wyposażenie
� W przypadku nowopowstałej firmy należy wyjaśnić cel jej powstania
4.2. Strony trzecie zaangażowane w projekt
5. Aspekty etyczne i te związane z bezpieczeństwem
5.1. Etyka
Należy złożyć tzw. Etics self-assessment  i posiadane dokumenty typu opinia 
komitetu etycznego etc.
5.2 Bezpieczeństwo – czy projekt porusza problematykę związaną z 
bezpieczeństwem (TAK/NIE)
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Część opisowa wniosku

4. Członkowie konsorcjum
4.1. Opis firmy
� Konsorcjum: należy opisać zadania poszczególnych partnerów konsorcjum
� Należy zamieścić życiorysy głównych osób zaangażowanych w projekt
� Należy umieścić spis 5 adekwatnych publikacji/produktów/lub usług
� Należy podać opis 5 poprzednio realizowanych projektów o podobnym 

temacie
� Należy opisać posiadaną infrastrukturę do realizacji projektu i/lub 

wyposażenie
� W przypadku nowopowstałej firmy należy wyjaśnić cel jej powstania
4.2. Strony trzecie zaangażowane w projekt
5. Aspekty etyczne i te związane z bezpieczeństwem
5.1. Etyka
Należy złożyć tzw. Etics self-assessment  i posiadane dokumenty typu opinia 
komitetu etycznego etc.
5.2 Bezpieczeństwo – czy projekt porusza problematykę związaną z 
bezpieczeństwem (TAK/NIE)
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Kryteria oceny wniosku
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Ocena wniosku

European Added Value
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Ocena wniosku

Faza 1

100% 150% 100%
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Polecane strony

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
http://www.kpk.gov.pl

Participant Portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/c
alls/h2020-smeinst-1-2014.html#tab1

EASME
http://ec.europa.eu/easme/sme_en.htm

Intellectual Property Rights (IPR) Helpdesk
http://www.iprhelpdek.eu
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ul. Krzywickiego 34
02-078 Warszawa 

Tel.:        +4822 828 74 83 
fax:       +4822 828 53 70 
e-mail:  kpk@kpk.gov.pl

Katarzyna WalczykKatarzyna WalczykKatarzyna WalczykKatarzyna Walczyk----MatuszykMatuszykMatuszykMatuszyk
e-mail: katarzyna.walczyk@kpk.gov.pl

Aneta MaszewskaAneta MaszewskaAneta MaszewskaAneta Maszewska
e-mail: aneta.maszewska@kpk.gov.pl

HelpdeskHelpdeskHelpdeskHelpdesk
e-mail: sme@kpk.gov.pl

Dziękuję za uwagę

Osoby do kontaktu:

Pytania?


