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Warszawa, 23.10.2015 

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

 
Szanse dla przedsiębiorstw 

 

Instrument MŚP, Szybka Ścieżka do Innowacji 

 

Prelegent: Aneta Maszewska 
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Logika schematu 

Źródło: materiały EASME 
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Poziom TRL 
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Jaka jest oferta? 

Źródło: materiały EASME 
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Kto jest poszukiwany? 

• Indywidualne firmy z obszaru państw członkowskich lub stowarzyszonych z 
programem H2020 

 

• Firmy, które posiadają wysoki potencjał do wzrostu oraz są zainteresowane 
wdrożeniem swoich innowacji  na rynku europejskim i międzynarodowym 
 

•  Firmy posiadające odpowiedni potencjał do realizacji projektu (doświadczenie 
związane w wprowadzaniem na rynek nowych, produktów czy usług, jak i 
odpowiednimi zasobami). 
 

• Firmy, które posiadają status małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP) 
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-

definition/index_en.htm 

 
• Firmy, które posiadają innowacyjne rozwiązanie, plasujące się na poziomie 6 w skali 

TRL 
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Przed podjęciem decyzji o 
aplikowaniu… 

• Sprawdź czy twój projekt jest zgodny z celami programu?  
 
- Temat na SME Instrument: Innowacje w dziedzinie rozwiązań 

transportowych 
 

• Oceń czy twój projekt jest wystarczająco dojrzały we wszystkich 
kryteriach oceny 
 

• Zaciągnij porady EEN lub KPK 
 

• Spróbuj przeprowadzić 3-minutową prezentację projektu, tzw. 
„pitch” 
 

• Jeśli pracujesz z konsultantem umów się na honorarium 
warunkowane sukcesem 
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Terminy składania wniosków 

Faza 1 
 
25 listopada 2015r 
 
24 luty 2016r 
03 maja 2016r 
07 września 2016r 
09 listopada 2016r 
 
15 luty 2017 
03 maj 2017 
06 września 2017 
08 listopada 2017 
 

 

Faza 2 
 
25 listopada 2015r 
 
03 luty 2016r 
14 kwietnia 2016r 
15 czerwca 2016r 
13 października 2016r 
 
18 stycznia 2017 
06 kwietnia 2017 
01 czerwca 2017 
18 października 2017 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/


8 www.kpk.gov.pl  

Kiedy przygotowujesz aplikację… 

• Wielu z ekspertów oceniających wnioski to inwestorzy, pisz tak aby 
przekonać ich do inwestowania 
 

• Użyj liczb: 
 

Pokaz wielkość rynku, udziały w rynku, przedstaw 3-letnie prognozy sprzedaży, 
obrotu, zatrudnienia… 
 
• Zainwestuj w chwytliwy tytuł i dobrze napisane streszczenie 

 
• Wykorzystaj wszystkie 10 stron (skasuj wytyczne ze wzoru wniosku) 

 
• Zainwestuj w formę  przetestuj swoją aplikację, sprawdź język, dodaj 

zdjęcia, wykresy… 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Kiedy przygotowujesz aplikację… 
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Dotychczasowe rezultaty 

. 

 

 

Źródło: materiały EASME 
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Dotychczasowe wyniki 
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Statystyki –tematyka wniosków – 
rok 2014 

Źródło: EASME 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
http://www.kpk.gov.pl/


13 www.kpk.gov.pl  

Statystyki – 2014 rok 

IT – 1 – 2014  Phase 1 Phase 2 

Proposals evaluated 660 105 

Proposals above 

threshold 

79 25 

Proposals funded 70 24 

Budget allocated 3.500.000€ 33.411.193€ 

Smart, green and integrated transport 

15 14 14 

7 
5 

IT ES UK NL DE

Phase 1 – SMEs above threshold per country 
(partners included) TOP 5 - positions 

8 

5 
4 4 

3 

UK ES NL FR DE

Phase 2 – SMEs above threshold per 
country (partners included) TOP 5 positions 
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Przykłady Projektów związanych z Transportem 

 

 

 

 

 

 

• Nowy rodzaj fotelików samochodowych dla dzieci 

 

• System nowej generacji obsługujący lądowanie samolotów pasażerskich 

 

• Profesjonalny system kontroli lotów nowej generacji 

 

• Nowoczesny system zarządzania transportem pojazdów ciężarowych 
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Szybka Ścieżka do Innowacji (FTI) – 
Założenia Pomysłu 

Funding Gap 

(range: 1-3 m€) 

Skrócenie procesu „od pomysłu do rynku” 

 

Podniesienie poziomu uczestnictwa przemysłu, w tym MŚP 

 

Zapewnienie finansowania B+R+I przez sektor prywatny 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Budżet 

• Na lata 2015 i 2016 – 200 mln euro 

 

• Rocznie 50-70 wniosków otrzyma dofinansowanie 

 

• W każdym cut-off date dofinansowanych zostanie około 20 projektów 

 

• Budżet pojedynczego projektu: 1 – 3 mln euro (KE szacuje średnią wartość 

projektu na 1, 5 mln euro). Czas trwania do 36 m-cy (KE spodziewa się 

wniosków trwających 12 – 24 m-ce) 

 

• Dla podmiotów działających komercyjnie dofinansowanie wynosi 70% 

 

• Dla podmiotów działających non-for profit finansowanie wynosi 100% 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Fast Track to Innovation – dla kogo? 

 Dla niewielkich konsorcjów (3-5 partnerów) 

 

 Dla podmiotów posiadających osobowość prawną pochodzących z państw 

członkowskich UE i/lub krajów stowarzyszonych (z 3 różnych krajów) 

Partnerzy z krajów trzecich mogą być włączeni w projekt, ale jedynie jako 

podwykonawcy po spełnieniu określonych warunków, nie ma także 

określonego górnego limitu dla podwykonawstwa. 

 

 Dla rozwiązań plasujących się na poziomie 6 TRL 

 Dla przemysłu i małych i średnich przedsiębiorstw : 
• … albo co najmniej 60% budżetu projektu musi trafić do partnerów 

przemysłowych 

• … albo minimalna liczba partnerów przemysłowych musi wynosić 2 w 

konsorcjum składającym się z 3 - 4 partnerów, i 3 w konsorcjum 

składającym się z  5 partnerów. 
 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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 Cut-off dates 2015 

      29/4/2015 

     1/9/2015 

     1/12/2015 

 Zakres finansowanych działań:   

       

      

FTI - szczegóły 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Cut-off date #1 – 29/4/2015  
Proposal submission  

• 269 proposals submitted (mainly in domains of ICT - 57, Advanced 

Manufacturing - 49, Health - 48).  

• Country of establishment of coordinators: ES (52), IT (48), NL (30), UK (23), 

DE (16), FR (15), SE (10). Submissions from 23 MS + 4 AC.  

 

 

 

 

 

 

• 264 proposals were dispatched for remote evaluation following 

eligibility and admissibility checks.  
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Final

H2020-FTIPilot-2015-1

Country participation 

FTI Pilot call 
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Cut-off date #2 – 1/9/2015  
Proposal submission  

• 231 proposals submitted (mainly in domains of ICT - 39, Advanced 

Manufacturing - 38, Health – 28, Energy – 26, Transport & Food -25).  

• Country of establishment of coordinators: IT (48), ES (40), UK (21), DE 

(17), NL (17). Submissions from 24 MS + 7 AC.  

 

FTI Pilot call 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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Formularze  

Formularze wniosków: 

H2020-call-pt-sme-1_en_template (formularz do Fazy I) 

 Liczba stron we wniosku: ok. 10 stron 

 

 

H2020-call-pt-sme-2_en_template (formularz do Fazy II) 

 Liczba stron we wniosku: ok. 30 stron 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h

2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-sme-1_en.pdf 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h

2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-sme-2_en.pdf 

Szybka Ścieżka do Innowacji, ok. 30 stron 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
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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,    www.kpk.gov.pl  

Osoby do kontaktu: 

Dziękuję za uwagę! 

Aneta Maszewska 

aneta.maszewska@kpk.gov.pl 

 

Karolina Horbaczewska 

karolina.horbaczewska@kpk.gov.pl 

 

Michał Duda 

michal.duda@kpk.gov.pl 

 

sme@kpk.gov.pl 
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