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Wartość biznesowa 

Ten największy problem ludzkości jest 

jednocześnie naszym największym wyzwaniem i 

szansą biznesową: 

• 5.5 tryliona dolarów – na taką wartość 

wyceniany jest globalnie rynek technologi i 

produktów Low Carbon  

• Climate-KIC może przewodzić w Europie w 

kontekście: nowych technologii i przepisów, 

nowoczesnych przedsiębiorstw i kreowania 

nowych miejsc pracy  

• Generujemy dodatkowe korzyści dla zdrowia, 

ponownego zużycia materiałów, jedzenia i 

mobilności uzupełniając się z innymi KICami. 

Source: Low Carbon Environmental Goods & Services (LCEGS) Report 
2011/12 UK Government, Department for Business Innovation & 
Skills 



Climate-KIC rozpoczął działalność w 2010 r.  

 Climate-KIC jest największym publiczno-

prywatnym stowarzyszeniem w Europie 

zajmującym się zmianami klimatycznymi. 

 

• Został powołany w 2010 r. przez Europejski 

Instytut Innowacji i Technologii (EIT) z 

siedzibą w Budapeszcie 

 

• Climate-KIC bazuje na partnerach którzy są 

największą wartością i głównym odbiorcą 

finansowania na projekty  



Struktura Climate-KIC 

 

 
• Pracujemy poprzez 18 

Europejskich biur 



Climate-KIC w liczbach: 

190  
partnerów 

biznes uczelnie Partnerzy publiczni 
& NGO 

Centrów 
geograficznych 

krajów 
18  6  

50%  25%  25%  

337mln euro dofinansowania z EIT pozwoliło wykreować 1.8 mld euro w projektach realizowanych przez Partnerów: 

 

2000+ Agentów zmian (1200 sfinansowanych studentów, 840 sfinansowanych stażów zagranicznych (Projekt Pioneers into Practice) 

1600+ Członków Stowarzyszenia Alumni Climate-KIC 

94 pomysły na startup z programu the Journey trafiło do fazy preinkubacji 

972 start-upy sfinansowane w programie akceleracyjnym  

168 wyjść ze startupów w trzeciej fazie finansowania / 53% z nich otrzymało dalsze wsparcie od prywatnych inwestorów   



277 milionów Euro w ramach wkładu wniesionego 
przez Partnerów Climate-KIC 

 



Projekty realizujemy w 4 platformach 
tematycznych  

Smart land use 

Sustainable 
production 
systems 

Decision metrics and 
finance - Climate 
accounting 

Urban transitions 
- cities where we 
live 



Model biznesowy i model wdrażania innowacji 

 • Metodyka wprowadzania innowacji na rynek używana przez Climate-KIC, opiera się na bardzo 

starannie zaprojektowanych programach adresujących bardzo konkretną fazę rozwoju produktu 

oraz fazę rozwoju startupu.  

• Pomysły przechodzą tutaj przez kolejne etapy od definiowana priorytetów i ideację (Ideator), 

prototypowanie i pogłębioną analizę rynku (Akcelerator), rozwój innowacji, uruchomienie 

startupu i jego wczesny wzrost (Demonstrator) aż po skalowanie produktu i kreowanie wzrostu 

(Skaler). 

 



Posiadamy swój własny Climate-KIC Akcelerator 
  



Usługi oferowane startupom 
przez Akcelerator 

  



oraz największy w Europie 
konkurs dla startupów Cleantech 

 Największy Europejski konkurs dla 

startupów Cleantech  

• Odbywa się w 23 krajach w tym samym 

momencie 

• Zwycięzcy otrzymują nagrody pieniężne 

i możliwość uczestnictwa w naszym 

programie akceleracyjnym 

• Europejskie finały 2016 odbędą się 

wpaździerniku w  Talinie 

• climatelaunchpad.org  
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Projekty rozwijające kapitał ludzki  

Edukacja w Climate-KIC: większość projektów prowadzi do 
rozwinięcia umiejętności przedsiębiorczych 

Online Education: Cross-KIC, MOOCs  

Projekty wspomagające przedsiębiorczość i powstawanie innowacji 

Graduate School: PhD and Masters Label programmes 

Climathon 

Journey 

Greenhouse 

Climate Launchpad 

Business School: Executive programmes, Professional certification, Pioneers-into-Practice 

Master classes, Short courses, Online and Professional/Executive Programmes 

Pitch coaching, 1:1 coaching, Business mentoring 

Ideator Accelerator Demonstrator Defining priorities Scaler 

4 #3 
I, III, X, IX, 

X, XI 



Portfolio platformy Edukacyjnej 

Climate-KIC inspiruje i pomaga 

wszystkim, którzy chcieliby zostać 

nowoczesnymi liderami zmian 

klimatycznych. 

Programy edukacyjne dostępne w ofercie 

są najbardziej opiniotwórczymi i 

wymagającymi programami w swoim 

rodzaju. To radykalne, rewolucyjne i 

zupełnie nowe podejście do nauki, 

innowacji i przedsiębiorczości. 

 

 

 

 



Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu : 

• 4 lata wspólnego doświadczenia 

• Współtworzenie wraz z Climate-KIC zawartości merytorycznej 5-tego tygodnia 

dla   80 uczestników z całego świata   

• Pełna implementacja przy nadzorze Climate-KIC programu w Polsce 

(przygotowanie + networking, realizacja, raportowanie) 



www.climate-kic.org 


