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Wsparcie dla MŚP 

Dla lepszego wsparcia innowacji w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach, 
Komisja Europejska dysponuje 8 konkursami funkcjonującymi pod 
wspólną nazwą INNOSUP. 
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Konkursy 
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INNOSUP-02-2016 

INNOSUP-01-2016-2017 

 

• European SME innovation Associate 
– pilot 

 

 

• Cluster facilitated projects for new 
industrial value chains 



European SME innovation Associate – pilot 

Cel: Pokonanie bariery zatrudnienia wysoko wyspecjalizowanych badaczy, 
do których nie mają dostępu mali i średni przedsiębiorcy oraz start-upy, a 
których wiedza jest niezbędna dla rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa 

 

Potencjalni beneficjenci: 

• Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (w tym również start-upy) – 
opisywane w prezentacji skrótem MSP 

• Naukowcy ze stopniem naukowym doktora 
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INNOSUP-02-2016 



Potencjalni beneficjenci 

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (w tym również start-upy) mające 
siedzibę w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub w kraju 
stowarzyszonym z Horyzontem 2020. 
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Kategoria 
przedsiębiorstwa 

Liczba osób 
zatrudnionych 

Roczny obrót 
Całkowity bilans 

roczny 

średnie < 250 ≤ 50 mln euro ≤ 43 mln euro 

małe < 50 ≤ 10 mln euro ≤ 10 mln euro 

mikro < 10 ≤ 2 mln euro ≤ 2 mln euro 

INNOSUP-02-2016 

lub 



Kryteria dla naukowów 

• Stopień naukowy doktora 

 

• Wiedza i doświadczenie w dziedzinie zgodnej z zapotrzebowaniem 
przedsiębiorstwa 

 

• Przebywanie oraz prowadzenie głównej działalności (praca, studia) w 
kraju odmiennym od kraju siedziby przedsiębiorstwa przez okres 
krótszy niż 12 miesięcy w okresie (01/09/2014 – 31/08/2017) 
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INNOSUP-02-2016 



Wsparcie finansowe 

Wybrane przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z: 

Indywidualnego grantu na wynagrodzenie oraz pokrycie kosztów 
związanych z zatrudnieniem badacza. 

 

Następujące koszty są brane pod uwagę: 

• Rozsądne wynagrodzenie – porównywalne z podobnymi 
stanowiskami na rynku 
 

• Koszty przeprowadzki – na początku oraz na końcu 12 
miesięcznego okresu trwania programu do 5 000 € 
 

• Koszty podróży związanych ze szkoleniem 
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INNOSUP-02-2016 



Szkolenia 

Dodatkowo aby zmaksymalizować skuteczność programu oprócz 
wsparcia finansowego będą dostępne: 

 

1. Ogólne szkolenie organizowane przez Komisję Europejską dla badaczy 
biorących udział w programie uwzględniające ich potrzeby, 

 

2. Dopasowany program szkoleniowy organizowany przez 
przedsiębiorstwo przyjmujące mający na celu przyśpieszenie i 
ułatwienie  procesu integracji badacza ze strukturą i kulturą 
przedsiębiorstwa. 
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INNOSUP-02-2016 



Procedura aplikacji 

Testowanie 
zainteresowania 

Równoległa 
rekrutacja * 

Publikacja ofert 
pracy 
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Aplikacja 

* etap opcjonalny, zależy od preferencji przedsiębiorcy 

Ostateczny termin aplikacji 

INNOSUP-02-2016 

Ocena wniosków 



Procedura aplikacji 
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Małe / Średnie Przedsiębiorstwo bezpłatnie publikuje wstępną ofertę 
(„call for manifestation of interest”) na portalu EURAXESS. 

 

Oferta będzie dostępna dla tysięcy naukowców zarejestrowanych na 
portalu EURAXESS, umożliwiając im wyrażenie zainteresowania. MŚP 
otrzyma możliwość dopracowania oferty i uczynienia jej bardziej 
atrakcyjną. 

Testowanie 
zainteresowania 

Równoległa 
rekrutacja * 

Publikacja ofert pracy 

11/02 – 30/06/2016 

INNOSUP-02-2016 



Procedura aplikacji 
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Przedsiębiorca musi wcześniej: 

1) Zarejestrować przedsiębiorstwo na Participant Portal 

2) Przejść pozytywnie proces samooceny na spełnianie kryteriów MŚP 

3) Przygotować aplikację zawierającą: 

• opis biznesu / pomysłu na biznes i wpływu działań naukowca 
na rozwój przedsiębiorstwa, 

• opis poszukiwanego profilu naukowca oraz wartości dodanej z 
rekrutacji zagranicznego badacza 

• plan rekrutacji oraz szkolenia 

Testowanie 
zainteresowania 

Równoległa 
rekrutacja * 

Publikacja ofert pracy 

30/06/2016 ostateczny termin złożenia aplikacji 

INNOSUP-02-2016 



Procedura aplikacji – ocena wniosków 
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Testowanie 
zainteresowania 

Równoległa 
rekrutacja * 

Publikacja ofert pracy 

Wnioski będą oceniane w ramach 3 kryteriów: 
 

• Excellence – doskonałość 
 

• Impact – wpływ 
 

• Implementation – wdrożenie 

INNOSUP-02-2016 



Procedura aplikacji – ocena wniosków 
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Testowanie 
zainteresowania 

Równoległa 
rekrutacja * 

Publikacja ofert pracy 

Kryterium excellence – doskonałość : 
 

• Dopasowanie pomiędzy pomysłem na biznes a poszukiwanym 
profilem w świetle oczekiwanych celów 
 

• Problematyka do rozwiązania, 
 

• Potencjał innowacji przedsiębiorstwa oraz jego wzrost związany z 
objętym przez badacza stanowiskiem oraz wynik zatrudnienia 

INNOSUP-02-2016 



Procedura aplikacji – ocena wniosków 
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Testowanie 
zainteresowania 

Równoległa 
rekrutacja * 

Publikacja ofert pracy 

Kryterium impact – wpływ: 
 

• Opis pakietów pracy oraz ich rezultatów – poszczególnych działań i 
kroków milowych w okresie 12 miesięcy od dnia zatrudnienia 
naukowca (wrzesień 2017 - sierpień 2018) 
 

• Przydział zadań naukowca, w przedsiębiorstwie oraz w projekcie 
 

• Plan rekrutacji i rozwoju personalnego dla badacza 
 

• Przyszłe perspektywy zatrudnienia po okresie objętym dotacją 

INNOSUP-02-2016 



Procedura aplikacji – ocena wniosków 
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Testowanie 
zainteresowania 

Równoległa 
rekrutacja * 

Publikacja ofert pracy 

Kryterium implementation – wdrożenie: 
 

• Opis w jaki sposób program przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa 
/ pomysłu na biznes, 
 

• Przedstawienie planu komunikacji rekrutacji na stanowisko by 
zapewnićdotarcie do najlepszych kandydatów, 
 

• Opis barier związanych z krajowym rynkiem pracy – wyjaśnienie 
dlaczego niezbędny jest grant. 

INNOSUP-02-2016 



Procedura aplikacji 
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Testowanie 
zainteresowania 

Równoległa 
rekrutacja * 

Publikacja ofert pracy 

01/07/2016 – 28/02/2017 

Po przetestowaniu zainteresowania przedsiębiorca może: 
 

1) Zdecydować się zatrudnić naukowca bez oczekiwania na ocenę 
wniosków – rezygnuje jednak w ten sposób z finansowego oraz 
szkoleniowego wsparcia oferowanego przez Komisję Europejską 
 

2) W przypadku pozytywnej oceny wniosku przez Komisję, zatrudnić 
naukowca w przewidzianym przez Komisję terminie (1 września 
2017) 

* etap opcjonalny, zależy od preferencji przedsiębiorcy 

INNOSUP-02-2016 



Procedura aplikacji 
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Testowanie 
zainteresowania 

Równoległa 
rekrutacja * 

Publikacja ofert pracy 

01/03 – 30/04/2017 

Po wybraniu przez Komisję Europejską 90 przedsiębiorstw 
zakwalifikowanych do realizacji programu pilotażowego przedsiębiorca 
publikuje ostateczną ofertę pracy na portalu EURAXESS. 

 

Proces rekrutacyjny będzie miał miejsce w maju – czerwcu 2017, a 
rozpoczęcie pracy przez naukowca jest przewidziane na okres 12 miesięcy 
od 1 września 2017. 

INNOSUP-02-2016 



Cluster facilitated projects for new industrial value chains 

Cel: Zbudowanie ponadnarodowej i przekrojowej współpracy 
koordynowanej przez organizacje klastrowe lub organizacje 
pośredniczące. 
 

Wnioski powinny nakreślać strategiczną wizję budowania nowych 
łańcuchów wartości w przemyśle pomiędzy państwami członkowskimi 
i/lub krajami stowarzyszonymi. 
 

Wnioski powinny być ukierunkowane na integrację i wsparcie grup 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw we współpracy z innymi podmiotami 
w zakresie innowacji w rozwiązywaniu konkretnych problemów i wyzwań. 

 

Potencjalni beneficjenci: 

Klastry oraz inne organizacje pośredniczące 
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INNOSUP-01-2016-2017 



Cluster facilitated projects for new industrial value chains 

Budżet konkursu:  18,5 miliona € 

Dofinansowanie projektu:  2,5 - 5 milionów € 

 

Typ działania:   Innovation Action (IA) 
   ≥ 3 podmioty prawne  z 3 państw członkowskich  

   lub krajów stowarzyszonych 

   wnioski składane w dwuetapowej procedurze 

 

Terminy:  pierwszy etap: 06/04/2016 

   drugi etap: 08/09/2016 
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INNOSUP-01-2016-2017 



Cluster facilitated projects for new industrial value chains 

Dane z poprzedniego konkursu (termin 30/04/2015) 

 

• 119 wniosków w 1. etapie (na kwotę 590 millionów € wsparcia) 

 

• 45 zostało zaproszonych do 2. etapu (201 milionów € wsparcia) 

 

• 5 ufundowanych wniosków (łączna kwota 21,7 milionów € wsparcia) 
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INNOSUP-01-2015 



Statystyki po konkursie w 2015 
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INNOSUP-01-2015 



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  
 

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY  

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN  
 

 

Michał Duda 
kom. +48 662 226 828 

michal.duda@kpk.gov.pl 
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