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 Horyzont 2020 dla przedsiębiorstw –  

Instrument MŚP  
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W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 
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http://www.youtube.com/user/kpkpbue
https://www.linkedin.com/company/405781?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:405781,idx:2-1-3,tarId:1447691762474,tas:national contact point
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Co to jest Instrument MŚP ? 

 
 

 

 

 
 

Instrument w ramach H2020 dedykowany jedynie MŚP  
 

•  Zmniejszenie ryzyka w inwestycjach w innowacje w sektorze MŚP  

 

•  Kreacja wzrostu przedsiębiorstw a nie ich tworzenie  

 

•  mające innowacyjne pomysły w skali  

   

•  wprowadzające radykalną zmianę na rynku  

 

•  skupione na wprowadzeniu innowacyjnego produktu,  

  usługi, procesu na rynek  

 

•  Start-upy, ale focus położony jest na firmy już dojrzałe  

 

•  Tylko „for-profit” MŚP z MS/AC  



3 FAZY Instrumentu MŚP  

Weryfikacja komercyjna i  technologiczna (phase 1)    

Technologia gotowa do wdrożenia  (phase 2) 

 Coaching i wdrożenie  (phase 3) 
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Horyzont 2020 – Poziom gotowości 

technologicznej 



Obszary tematyczne 



Co to jest MŚP (SME) wg KE ? 

 

 

'For-profit SMEss' means micro-, small- and medium-sized enterprises, 

 as defined in Commission Recommendation 2003/361/EC, that are not  

'non-profit legal entities' as defined in Article 2 of the Rules for  

Participation and Dissemination ('legal entity which by its legal form is  

non-profit-making or which has a legal or statutory obligation not to  

distribute profits to its shareholders or individual members').  

 



Innovation project  (phase 2) 
 

Projekty innowacyjne, które odpowiadają na konkretne wyzwania oraz wykazują 

wysoki potencjał w zakresie rozwoju firmy oraz jej konkurencyjności, oparte na 

biznes planie opracowanym w pierwszej  fazie projektu. 

 

 

W tej fazie położony jest nacisk na innowacyjne działania: demonstracja, 

testowanie, prototypowanie, pilotowanie, zmiana skali (powiększanie, 

miniaturyzacja) design, powielanie rynkowe oraz wszelkie działania mające 

na celu doprowadzenie innowacyjnego, dojrzałego  projektu (produktu, 

procesu, usługi itp.) do stanu gotowości do wprowadzenia na rynek, ale 

może się w niej również zawierać przeprowadzanie pewnych badań 

 

 

MŚP mogą zlecić podwykonawstwo, które jest potrzebne w tej fazie projektu.  

 



 

Zanim zaczniesz aplikować:  
 

Zasady, reguły, cele, wniosek – poczytaj!  

 

• Czy projekt jest zgodny z celami programu?  

• Jasno określeni użytkownicy, rynki, konkurencja w UE  

• Czy projekt jest wystarczająco dojrzały we wszystkich kryteriach oceny?  

• Strategia długodystansowa; cele cząstkowe  

• Forma, treść ma duże znaczenie  

• W razie wątpliwości/pytań etc. – skontaktuj się z NAMI   



 

Kalendarium 2016  
 

 

 

   Faza 1    Faza 2  

 

   09 listopada 2016      13 października 2016 

 

   15 lutego 2017     18 stycznia 2017 

 

   3 maja  2017      6 kwiecień 2017 

 

   6 września  2017      1 czerwca 2017 

 



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  
 

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY  

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN  
 

 

Marta Krutel 
kom. +48 728 518 587 

marta.krutel@kpk.gov.pl 
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