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

Instrument MŚP
Możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw

Warszawa, 10 października 2018 r.
Dzień informacyjny 

Dr inż. Tomasz Mróz

Autorka prezentacji: Marta Krutel

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

www.kpk.gov.pl

https://www.facebook.com/Krajowy-Punkt-Kontaktowy-Program%C3%B3w-Badawczych-UE-408143559349465/
https://www.facebook.com/Krajowy-Punkt-Kontaktowy-Program%C3%B3w-Badawczych-UE-408143559349465/
http://www.youtube.com/user/kpkpbue
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
https://www.linkedin.com/company/405781?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:405781,idx:2-1-3,tarId:1447691762474,tas:national contact point


2

2

DOSKONAŁA BAZA 

NAUKOWA

WIODĄCA POZYCJA     

W PRZEMYŚLE

WYZWANIA 

SPOŁECZNE

Zdrowie, zmiany demograficzne      

i dobrostan

Bezpieczeństwo żywnościowe

Bezpieczna, ekologiczna                  

i efektywna energia

Inteligentny, ekologiczny                  

i zintegrowany transport 

Działania w dziedzinie klimatu, 

środowisko

Europa w zmieniającym się świecie

Bezpieczne społeczeństwa

Wiodąca pozycja w zakresie 

technologii wspomagających           

i przemysłowych

Dostęp do finansowania ryzyka

Innowacje MŚP

Europejska Rada ds. Badań 

Naukowych (ERC)

Przyszłe i powstające technologie 

(FET)

Działania Marii Skłodowskiej-Curie

(MSCA)

Infrastruktura badawcza

Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa

Nauka z udziałem społeczeństw i dla społeczeństwa

Wspólne centrum 

badawcze (JRC)

Europejski Instytut Innowacji      

i Technologii (EIT)
EURATOM

Gdzie szukać Instrumentu MŚP?
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DLA KOGO ?
SME 

Instrument

Dedykowany jest jedynie MŚP

 Pojedyncze MŚP lub konsorcja skupiające MŚP;

 Start-up’y tak, ale nacisk położony jest na dojrzałe firmy;

 MŚP skupione na wprowadzeniu innowacyjnego

produktu/usługi/procesu  przełomowa/radykalna zmiana na rynku

 MŚP wykazujące ambicje do wzrostu w skali europejskiej 

i międzynarodowej;

 Rozwiązania będące na poziomie min. 6 TRL;

 Tylko „for-profit”
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DOJRZAŁE FIRMY CZYLI JAKIE?
SME 

Instrument
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INNOWACJA - ?
SME 

Instrument

Disruptive innovation (rewolucyjna, przełomowa innowacja)

Innowacyjne rozwiązanie (produkt/usługa/technologia):

• Zupełnie nowe – wcześniej niewykorzystywane,

• Zmieniające cały rynek i sposób życia konsumentów,

• Znacząco wpływające na rynek i działające na nim

przedsiębiorstwa,

• Innowacje przełomowe mogą powstać poprzez inny

sposób wykorzystania już istniejących rozwiązań.
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SKALA TRL
TRL
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FAZY INSTRUMENTU MŚP 
FA

ZA
  I

OCENA 
WYKONALNOŚCI:

- Ocena potencjału 
technicznego  oraz 
komercyjnego

- Znalezienie 
partnerów

- Stworzenie 
wstępnego biznes 
planu

-Czas trwania 
projektu: 6 m-cy

FA
ZA

 II

FAZA 
DEMONSTRACYJNA

- Przygotowanie 
produktu/usługi do 
momentu, gdy będzie 
gotowe do 
komercjalizacji

- Testowanie, 
prototypowanie itp

- Czas trwania projektu: 
od 12 do 24 miesięcy

FA
ZA

 II
I

KOMERCJALIZACJA

- Wsparcie w dotarciu 
do nowych rynków, 
poszukiwaniu 
inwestorów

- Networking

- Coaching

Wniosek: 10 stron
Ryczałt 50 000 EUR

Coaching (3 dni)

Wniosek: 30 stron
0,5 – 2,5 mln EUR
Coaching (12 dni)

FAZA I - Weryfikacja komercyjna i  technologiczna 
FAZA II - Technologia gotowa do wdrożenia 
FAZA III - Coaching i wdrożenie

SME 
Instrument
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BUDŻET - Co możemy sfinansować?
SME 

Instrument

70% kosztów kwalifikowalnych

• Koszty osobowe - rzeczywiste koszty osobowe personelu zatrudnionego na

podstawie umowy o pracę (lub równoważnego aktu zatrudnienia)

• Amortyzacja sprzętu trwałego - koszty odpowiadające zużyciu na potrzeby

projektu

• Zakup towarów i usług - niezbędnych do realizacji projektu

• Podwykonawstwo - na zasadach rynkowych; niemożliwe między partnerami

konsorcjum

Projekt rozliczany jest wyłącznie merytorycznie - Faza I
Projekt rozliczany jest zarówno merytorycznie, jak i finansowo - Faza II
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KONKURSY - Cut-off dates

• W ramach instrumentu MŚP przedsiębiorstwo może jednorazowo składać
tylko jeden wniosek do fazy I lub II w danym obszarze tematycznym.

• Składanie wniosków, podpisywanie umów (Grant Agreement) odbywa się
elektronicznie, poprzez Participant Portal

FAZA I FAZA II

2018 / 
2019

7 listopada 2018 10 października 2018

13 lutego 2019 9 stycznia 2019

7 maja 2019 4 kwietnia 2019

5 września 2019 5 czerwca 2019

SME 
Instrument
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FAZA I lub II Formularz B: część 1-3 
idea projektu max 10 stron, max 30 stron

SME 
Instrument

1. EXCELLENCE (Doskonałość)
o Challenge and solution
o Approach

2. IMPACT (Wpływ)
o Entering the market 
o Business model
o Financing
o Intellectual Property Right (IPR) and legal framework

3. IMPLEMENTATION (Wdrożenie)
o Team
o Work plan – Work package and deliverable
o Resources
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Dlaczego warto aplikować?
SME 

Instrument

• Wsparcie ze strony KE nie jest pomocą publiczną;

• Wysoki poziom dofinansowania realizowanych projektów (70%);

• Wejście do klubu najlepszych europejskich MŚP;

• Wzrost rozpoznawalności - prestiż w kraju oraz za granicą;

• Sieć kontaktów (networking) i budowa marki;

• Dostęp do coachingu i mentoringu w zakresie prowadzenia 

biznesu i zarządzania;



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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