
Instrument MŚP 
Nowa szansa na horyzoncie  
dla małych i średnich przedsiębiorstw

Mechanizmy skierowane do MŚP wymagają, aby starający się o dofinansowanie podmiot 
miał status małego i średniego przedsiębiorstwa zgodnie z definicją przygotowaną przez 
Komisję Europejską:

Do kategorii mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)  
zaliczają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób 
i mają obrót mniejszy niż 50 milionów euro rocznie lub dochód  
nie przekraczający 43 milionów euro.
W celu potwierdzenia tego statusu podczas rejestracji przeprowadzona zostanie odpowied-
nia ankieta. Wynik testu na MŚP pozwoli przedsiębiorstwu na złożenie oświadczenia wiary-
godności.

Szczegółowe informacje wraz z testem sprawdzającym status firmy znajdują się na stronie: 
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/
index_en.htm

Kwalifikowanie jako MŚP

Przydatne adresy:

Krajowy portal programu Horyzont 2020: 
www.kpk.gov.pl 

Enterprise Europe Network 
www.een.org.pl

Portal uczestnika (Participant Portal): 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

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

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych  
Unii Europejskiej  

IPPT PAN  
ul. Krzywickiego 34 
02-078 Warszawa 
tel.: 022 828 74 83 

e-mail: sme@kpk.gov.pl

Folder finansowany ze środków 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego wsparcia w postaci konsultacji, 
mentoringu i szkoleń oferowanych przez KPK PB UE oraz Sieć KPK.

Pomoc i informacjem

• Wsparcie potencjału innowacyjnego w MŚP w obszarze zrównoważonego i konkuren-
cyjnego rolnictwa, leśnictwa, rolno-spożywczym i bioprzemyśle.

• Wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w zakresie potencjału europej-
skich mórz, oceanów i wybrzeży dla rozwoju ekonomicznego; tworzenie miejsc pracy  
w  dziedzinie biotechnologii morskiej oraz w technologii i usługach akwakultury morskiej. 

• Innowacje w MŚP w obszarze niskoemisyjnych i wydajnych systemów energetycznych.

• Innowacje w MŚP w obszarze Transportu i Smart City.

• Wsparcie potencjału małych przedsiębiorstw w obszarze działań klimatycznych,  
ochrony środowiska, oszczędnego gospodarowania energią i zasobami.

• Nowe modele biznesowe dla innowacyjnych i świadomych społeczeństw.

• Wsparcie MŚP w badania i rozwój w zakresie bezpieczeństwa.

http://www.kpk.gov.pl
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


• Innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), których  
celem jest komercjalizacja posiadanego rozwiązania - produktu/
usługi/technologii

• MŚP wykazujące ambicje do wzrostu i rozwoju w kontekście  
międzynarodowym

• Rozwiązania będące na poziomie min. 6 TRL (skala gotowości 
technologicznej) - możliwe wyjątki

• Pojedyncze MŚP lub konsorcja narodowe/międzynarodowe  
skupiające MŚP

• Poziom dofinansowania projektów: 70% - możliwe wyjątki

• 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
• Instrument MŚP nie wlicza się do pomocy de minimis
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l Korzyści

Dla kogo?

Faza 1: Studium wykonalności 
Celem tego etapu jest ocena potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii 
będących przedmiotem projektu, jak również ewaluacja potencjalnego ryzyka, zarządzanie  
własnością intelektualną, znalezienie partnerów do projektu oraz sformułowanie wstępnego  
biznesplanu. Beneficjentom przysługuje grant w postaci ryczałtu w wysokości 50 tys. euro. 
Projekt trwa do 6 miesięcy. Firmy mogą liczyć na bezpłatny coaching biznesowy oferowany  
za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network.

Faza 2: Realizacja
Przedmiotem tego etapu jest przygotowanie rozwiązania/produktu/usługi do momentu, kiedy  
będzie ono gotowe do komercjalizacji. Faza druga przewiduje możliwość finansowania następu-
jących działań: prototypowanie, skalowanie, demonstracja, miniaturyzacja, replikacja oraz 
powielanie rynkowe. Realizacja projektów powinna trwać od 12 do 24 miesięcy a poziom  
dofinansowania z KE zawierać się pomiędzy 0,5 a 2,5 mln euro. Firmy mogą liczyć na bezpłatny 
coaching biznesowy oferowany za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network.

Faza 3: Komercjalizacja
Eksperci Enterprise Europe Network już w trakcie trwania fazy I i II będą pomagali przygotować 
plan sfinansowania komercjalizacji produktu z zastosowaniem instrumentów finansowych  
dostępnych w ramach programu Horyzont 2020. Nie ma obowiązku aplikowania w sposób  
linearny do fazy 1 i 2; preferencje dla zachowania kolejności faz.

e Opis instrumentu

Faza I

• 24 lutego 2016 r.

• 3 maja 2016 r.

• 7 września 2016 r.

• 9 listopada 2016 r.

Ġ

• Innowacyjne koncepcje produktów i usług w zakresie technologii informacyjnych  
i komunikacyjnych (ICT) uwzględniające otwarte i przełomowe technologie.

• Przyspieszenie wdrożenia nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, zaawansowanych 
systemów produkcji i przetwarzania.

• Wsparcie dla MŚP działających w obszarze biotechnologii w celu szybszego wyjścia  
z produktem z laboratoriów i wejścia na rynek.

• Zaangażowanie MŚP w dziedzinie badań i rozwoju technologii kosmicznych (SPACE).

• Wsparcie dla innowacyjnych MŚP w obszarze biotechnologii w ochronie zdrowia.

• Przyspieszenie wdrażania technologii ICT w obszarze zdrowia, dobrego samopoczucia  
i godnego starzenia się.

Możliwości aplikowania

Obszary wsparcia innowacji w latach 2016-2017B

• 15 lutego 2017 r.

• 3 maja 2017 r.

• 6 września 2017 r.

• 8 listopada 2017 r.

Faza II

• 3 lutego 2016 r.

• 14 kwietnia 2016 r.

• 15 czerwca 2016 r.

• 13 października 2016 r.

• 18 stycznia 2017 r.

• 6 kwietnia 2017 r.

• 1 czerwca 2017 r.

• 18 października 2017 r.


