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Polskie „sukcesy” w SME Instrument / EIC Accelerator Pilot 

• 2014 - 2020

• 24. miejsce Polski; 1,4 € / mieszkańca

• SME Instrument / EIC Accelerator Pilot – 44 mln EUR

• EIC Accelerator Pilot:

• Syntoil SA projekt CBreCYCLE

• UVera



• Europejska Rada ds. Innowacji

• Identyfikowanie i wspieranie przełomowych 

technologii i innowacji

• Cały łańcuch innowacji - od pomysłu do rynku

• Pathfinder | Transition | Accelerator

• Proaktywne zarządzanie - Programme

Managers

• Open vs Challenges

EIC - European Innovation Council



MŚP* /  firma do 500 osób** / 
osoba fizyczna 

Innowacyjny produkt/usługa/
technologia, lub nowy model 
biznesowy

W planie wdrożenie na rynku 
europejskim lub światowym

* Kwalifikator MŚP
** Investment only

EIC - European Innovation Council

https://kwalifikator.parp.gov.pl/qualifier/survey


Deep tech

Apetyt na ryzyko

Zabezpieczenie praw autorskich

EIC - European Innovation Council



Czy Accelerator jest dla Ciebie?

Poziomy rozwoju technologicznego (skala TRL)

Czy masz
prototyp 

rozwiązania?



GRANT

do 2,5 mln Euro

70% kosztów 
kwalifikowanych

5/6 - 8 TRL

KOMPONENT 
INWESTYCYJNY

0,5 do 15 mln Euro

WSPARCIE

9 TRL + scale up
Coaching biznesowy

Mentoring
Kontakt z potencjalnymi 

inwestorami oraz partnerami 
biznesowymi

Co zyskasz?

+ +



Co zyskasz?

Dostępne opcje dofinansowania:

 Grant only

 Grant first

 Investment only*

 Grant and investment

* Small Mid-Caps (< 500 pracowników) mogą 
ubiegać się tylko o ten komponent.



Tematyka EIC Accelerator w 2021

Technologie 
cyfrowe

Technologie 
zdrowotne

OPEN

Zielone 
innowacje dla 

odbudowy 
ekonomicznej UE

CHALLENGE (0,5 MLD €)OPEN (0,6 MLD €)



Jak aplikować?





Zacznijmy od…



Zacznijmy od…
• Kim jesteś? Jakie masz cele?

• Problem i rozwiązanie 

• Propozycja wartości

• Rynek: szanse i ryzyko

• Konkurencja

• Model biznesowy

• Komercjalizacja i strategia 

marketingowa

• Perspektywa finansowa

• Zespół



Zacznijmy od…



• Bez formularzy do przygotowania wniosków.

• Wprowadzane treści mają wpływ na dalszy 

format wniosku.

• Platforma wspomagana przez AI.

• Umożliwienie dostępu do wniosku na różnych 

etapach przygotowania.

Nowa platforma aplikacyjna AI Platform

Nagranie webinaru o aplikowaniu do I etapu:
https://www.facebook.com/408143559349465/videos/267450985076610



Nowa platforma aplikacyjna AI Platform



Krótki wniosek (short application) 

• Interaktywny formularz- podstawowy opis 

zgłaszanej innowacji i firmy (~5 stron) 

• 10 slajdów prezentacji (pitchdeck)

• 3 minutowe video

• Nabór ciągły

1





Krótki wniosek - ocena 

Krótki 
wniosek 4 ekspertów

Min 2x GO

NO GO
Można  złożyć 

wniosek 
ponownie 1x 

1
2

1

Kolejna szansa wnioskowania po 12 miesiącach - nowy pomysł, nowy wniosek

• Ocena ciągła - wynik po 4 tygodniach od złożenia

• Excellence
• Impact
• Level of risk, 

implementation, and 
need for Union support



• Platforma wspomagana AI

• Wniosek to szczegółowy biznes plan

• Pomoc coach’a m.in. przy opracowaniu 

biznes planu

• Dwa terminy w 2021 na złożenie wniosku:

• 16 czerwca

• 6 października

Długi wniosek (full application) 2



Długi wniosek - ocena

Złożenie 
długiego 
wniosku

3 ekspertów

3x GO

NO GO
Można  złożyć 

wniosek 
ponownie 1x 

4

2

3

• Dwa terminy oceny: 16 czerwca i 6 października

• Wynik po 5-6 tygodniach

• Excellence
• Impact
• Level of risk, 

implementation, and 
need for Union support



Do 6 doświadczonych ekspertów:

• przedsiębiorcy,

• innowatorzy,

• inwestorzy

Panel z ekspertami 4

GO GO
NO 
GO

• Prezentacja innowacji przed ekspertami (10 min) 

• Odpowiedzi na pytania (30 min)



Panel z ekspertami - ocena

Pitch + 
pytania

Do 6 
ekspertów

NO GO
Z szansą

NO GO
Seal of 

Excelence Można  złożyć 
wniosek 

ponownie 1x 

2

4 GO

NO GO
odrzucony

Kontrakt

Można  złożyć 
wniosek 

ponownie 1x 
4

• wynik po 2-3 tygodniach



EIC Fund



EIC Fund

- „Patient capital” – 7-10 lat, max. 15 lat;
- skalowanie przełomowych innowacji europejskich
- z dowolnego sektora gospodarczego we wszystkich krajach UE (i krajach 

stowarzyszonych)

- Seed, start-up, scale-up;
- od 0,5 mln € do 15 mln €;
- Share capital (od 10% do 25%) + ew. mniejszość blokująca w przypadkach 

wskazanych przez KE jako strategiczne dla UE



EIC Fund – najważniejsze kwestie

- Celem EIC nie jest zastąpienie rynku, ale zmniejszenie ryzyka dla projektów i 
przyciągnięcie inwestorów.

- Inwestorzy strategiczni radykalnie zwiększają szanse firm na odniesienie 
sukcesu zapewniają wiedzę, doradztwo i tworzenie sieci w określonych 
branżach i rynkach, kluczowe technologie wspomagające i modele biznesowe.

- Fundusz będzie wspierał firmy poprzez dedykowaną platformę - w aplikacji 
firmy będą miały możliwość udostępniania określonych danych i informacji 
inwestorom.

- Fundusz zacznie szukać innych inwestorów w trakcie due diligence.

- Poszukując współinwestorów, fundusz EIC będzie również zachęcał innych 
inwestorów do wykonywania zadań mentorskich i niezależnego doradztwa dla 
spółki.



EIC Fund – proces inwestycyjny

1. List informacyjny po wyborze
2. Fundusz kontaktuje się z firmą
3. Due diligence
4. Przygotowanie zaleceń inwestycyjnych
5. Dyskusja na komitecie inwestycyjnym (7 niezależnych ekspertów + 

doświadczeni inwestorzy i praktycy biznesu)
6. Decyzja rady dyrektorów (5 członków)
7. Termsheet
8. Przygotowanie umowy inwestycyjnej
9. Podpisanie umowy inwestycyjnej



EIC Fund – due diligence

Europejski Bank Inwestycyjny przeprowadza wyczerpujące badanie due diligence
i przygotowuje rekomendacje inwestycyjne:

• Ocena ryzyka
• Produkt i technologia
• Rynek i konkurencja
• Strategia komercjalizacji
• Biznes plan i projekcje finansowe
• Zarząd i zarządzanie
• Własność i struktura kapitałowa
• Optymalna struktura inwestycyjna



GDZIE
SZUKAĆ
WIECEJ

INFORMACJI?

• EIC Accelerator - Guide for 
applicants

• www AI Platform

• www EIC

• www EIC fund

• Work Programme 2021

• EIC Fund guidlines

• www KPK

EIC Accelerator - dodatkowe informacje

https://eic.ec.europa.eu/guide-applicants_en
https://accelerator.eismea.eu/login?ReturnUrl=%2Fdiscovery
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://eic.ec.europa.eu/investment-opportunities_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-eic-2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021/wp_horizon-eic-2021_en.pdf
https://eic.ec.europa.eu/system/files/2021-05/EIC%20Fund%20Investment%20Guidelines%20-%20Horizon%20Europe.pdf
http://kpk.gov.pl/


EIC Applicant’s Day 2021:

• Część 1 (Pathfinder, Transition): https://www.youtube.com/watch?v=2XRDO1SW6UY
• Część 2 (Accelerator): https://www.youtube.com/watch?v=mtmxYEdobSs

https://www.youtube.com/watch?v=2XRDO1SW6UY
https://www.youtube.com/watch?v=mtmxYEdobSs


https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/wsparcie-innowacji-w-programie-horyzont-europa

Nagranie na stronie:

https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/wsparcie-innowacji-w-programie-horyzont-europa


NARODOWE
CENTRUM BADAŃ 

I ROZWOJU
ul. Nowogrodzka 47a,

00-695 Warszawa
ncbr.gov.pl

Obserwuj nas:

Kamila Chmielewska
kamila.chmielewska@ncbr.gov.pl

Aleksandra Ihnatowicz
aleksandra.ihnatowicz@ncbr.gov.pl

Paweł Ciach
pawel.ciach@ncbr.gov.pl

mailto:kamila.chmielewska@ncbr.gov.pl
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mailto:pawel.ciach@ncbr.gov.pl

