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Kluczowe działania 

 

 

 

 Rozwój międzysektorowego łaocucha wartości w przestrzeni UE 

 Wsparcie rozwijających się przedsiębiorstw  

 Długoterminowy rozwój współpracy i konkurencyjności w obszarze 

międzynarodowym 

 Współpraca i integracja różnych podmiotów innowacyjnych  

 Prezentacja kluczowych obszarów innowacji i współpracy między 

przedsiębiorstwami 
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Podmioty uprawnione 

 

 

 

 Paostwa Członkowskie UE i Paostwa Stowarzyszone  

 Co najmniej 3 niepowiązane ze sobą podmioty prawne, pochodzące z 3 

różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych   
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Cel  

 

 

• Rozwój współpracy między sektorowej 

• Współpraca i rozwój innowacji w różnych regionach i na różnych poziomach 
dostępu w łaocuch wartości  

• Koordynacja i ułatwienie współpracy przez klastry i inne instytucje otoczenia 
biznesu (intermediary organisations) 

• Wsparcie dla podmiotów innowacyjnych z punktu widzenia tworzenia 
nowych wartości umożliwiających rozwój przedsiębiorstw w Europie 

• Przedstawienie strategicznej wizji utworzenia łaocucha wartości 
przedsiębiorstw między Krajami Członkowskimi i Paostwami Stowarzyszonymi  

• Nawiązanie współpracy i „przestrzeni dla usprawnienia współpracy 
międzysektorowej i tworzenia łaocuch wartości 
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• Ustanowienie wizji współpracy dla projektów innowacyjnych prowadzonych 
przez MŚP  różnych obszarów i paostw we współpracy z innymi podmiotami 
innowacyjnymi w celu ustanowienia łaocuch wartości i systemu współpracy  

• Wsparcie działalności innowacyjnej w celu jej dalszego rozwoju  

• Co najmniej 75% budżetu projektu przeznaczone na wsparcie dla MSP  

• Synergia między Funduszami Strukturalnymi i Europejskimi mająca na celu 
dalsze wsparcie projektów demonstracyjnych na dużą skalę 
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Wniosek - założenia 



 Koncepcja projektu (max. 10 stron) 

 Krótki i jasny opis celów i działao przedstawiających tworzenie i rozwój łaocucha 

wartości  

 Przedstawienie najważniejszych działao, sposobu wdrożenia i oczekiwanych 

rezultatów 

 Opis jaki wpływ będą miały przedstawione działania na rozwój gospodarki i rynku 

pracy 

 Przedstawienie rozwoju oraz wartości dodanej na skalę europejską  

 Wskazanie potencjału aby stad się podmiotem wspierającym działalnośd 

prorozwojową dla innych jednostek 

 Wskazanie szacunkowego budżetu 
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Wniosek – I etap 



 

 

 

• Do drugiego etapu składania wniosków zostaną zaproszone jedynie 

podmioty, które uzyskają odpowiednią ilośd punktów w pierwszym etapie 

oceny  

• Preferowane będzie wsparcie projektów między 2,5 a 5 M EUR 
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Wniosek – dalsze działania 



 

 Wzmocnienie współpracy przemysłowej wśród krajów członkowskich i 

stowarzyszonych, poprzez wzmocnienie łaocucha wartości łączącego innowacyjne 

rozwiązania w MSP.  

 Kreowanie konkurencyjności w przemyśle na skalę światową w celu rozwoju 

jednostek , która będzie miała wpływ na wzrost gospodarczy, rozwój rynku pracy 

oraz efektywności gospodarczej.  

 Wzrost pomocy i komplementarnego wsparcia innowacyjnych MSP również 

finansowego, które może zostad przekazane przez instytucje krajowe i/lub 

regionalne (fundusze strukturalne i inwestycyjne) lub inwestorów 
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Wniosek – wpływ na otoczenie 



 

 Wykorzystanie i powiązanie ze Strategią Krajowych Inteligentnych Specjalizacji poprzez 

udział w rozwoju łaocucha wartości w przemyśle i przedsiębiorstwach rozwijających 

się ze wskazaniem na europejską wartośd dodaną.  

 Udział w kreowaniu innowacyjności we wspieranych MSP w perspektywie 

krótkoterminowej.  

 Ulepszanie środowiska biznesu poprzez wsparcie MSP poprzez tworzenie przestrzeni 

do współpracy, w który wezmą udział przedstawiciele różnych sektorów 

gospodarczych, z różnych krajów 
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Wniosek – wpływ na otoczenie 



 

•  CV lub opis osób zaangażowanych i odpowiedzialnych za prowadzenie badao lub 
działalności innowacyjnej;  

• Lista do 5 publikacji, produktów lub usług związanych z przedmiotem projektu;  

• Lista do 5 projektów lub działao związanych z przedmiotem projektu;  

• Opis posiadanej infrastruktury, zasobów i/lub wyposażenia związanych z realizacją 

projektu;  

• Opis udziału podmiotów trzecich i podwykonawców, nie będących partnerami 

projektu, ale którzy będą czerpad korzyści z udziału w projekcie.  
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Wniosek – załączniki dokumentujące zdolnośd do wykonania projektu 



 

• Excellence – wskazanie, że zaproponowane działania wykraczają poza poziom podstawowy 
oferowanych rozwiązao oraz uzasadnienie potencjału  

• Odpowiednie uzasadnienie interdyscyplinarności działań i zaangażowania, przedstawienie wiedzy i 
doświadczenia udziałowców 

 

• Impact – uzasadnienie wpływu na rozwój wykraczające poza „work programme” dający możliwości 
rozwoju innowacyjności, kreowania nowych rozwiązao rynkowych, wzmacnianie konkurencyjności i 
rozwoju przedsiębiorstw, wskazywanie rozwiązao związanych z polepszeniem klimatu lub ochrony 
środowiska, lub istotny wpływ na rozwój społeczeostwa;  

• Wskaźniki jakościowe:  

• Exploit i rozpowszechnianie rezultatów projektu (w tym zarządzanie własnością intelektualną), 
zarządzanie wynikami badao (jeśli dotyczy).  

• Komunikacja i informacja   

 

• Implementation – uzasadnienie efektywności kosztowej  
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Wniosek – kryteria oceny 



 
 

• Każde kryterium we wniosku może byd ocenione maksymalnie na poziomie 5 
punktów. Minimalny próg spełnienia każdego kryterium  wynosi 3 punkty. 
Minimalny próg punktacji dla całego wniosku wynosi 10 punktów.  

 

• W przypadku projektów konkursów dwu-stopniowych, na etapie oceny I 
etapu oceniane będą kryteria excellence oraz impact. Próg dla każdego 
kryterium wynosi 4 punkty. Szacowany próg oceny wniosku wynosi 8 lub 8,5 
punktu. 
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Wniosek – punktacja 



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU  
 

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY  

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN  
 

 

Patrycja Smoleoska 

kom. +48 728 518 206 
patrycja.smolenska@kpk.gov.pl 
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