
Jestem niezmiernie dumna z osiągnięć Europejskiej Rady ds. Innowacji 
w pilotażowej fazie jej funkcjonowania. Nadszedł czas, aby w pełni operacyjna 
Rada mogła teraz zmierzyć się z obecnymi i przyszłymi wyzwaniami, przed 
którymi stoi Europa. Otwieramy nowy rozdział, w którym Europa stanie się 
liderem w zakresie nowej generacji przełomowych technologii 
i przedsiębiorstw kształtujących rynki, umacniając tym samym suwerenność 
technologiczną UE, a jednocześnie podtrzymując silną współpracę 
międzynarodową, konkurencyjność i zrównoważony rozwój z korzyścią 
dla obywateli UE.
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NOWA EUROPEJSKA RADA DS. INNOWACJI
WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCÓW Z WIZJĄ

Wsparcie dla twórców przełomowych innowacji prowadzących do powstania nowych rynków
Aby skutecznie konkurować na globalnych rynkach determinowanych w coraz większym stopniu przez 
nowe technologie, Europa musi wykorzystywać swój potencjał naukowy, a także potencjał innowacyjnych 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedsiębiorstw typu start-up. Europejska Rada ds. Innowacji 
(EIC) to najbardziej ambitna unijna inicjatywa służąca przekładaniu wiedzy naukowej na nowe koncepcje 
biznesowe i przyspieszaniu procesu zwiększania skali działalności przełomowych innowatorów, 
którzy kształtują naszą przyszłość. Nowa Europejska Rada ds. Innowacji, bazując na doświadczeniach 
i sukcesach z fazy pilotażowej (2018–2020), wspiera globalną konkurencyjność Europy, pomagając naszym 
najlepszym innowatorom w rozwoju przełomowych pomysłów i zwiększaniu ich skali.

Sprawniejszy instrument umożliwiający sprostanie wyzwaniom  
stojącym przed Europą

Nowa Europejska Rada ds. Innowacji:

• stanowi kluczowy nowy element programu „Horyzont Europa”, pozwalający utrzymać czołową pozycję 
Europy pod względem globalnych innowacji i strategicznych technologii wspierających transformację 
ekologiczną i cyfrową

• wspiera przełomowe innowacje we wszystkich dziedzinach technologii i zastosowań, które tworzą 
zrównoważoną, zdrową i ukierunkowaną na człowieka cyfrową przyszłość

• stawia na przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP obarczone ryzykiem lub o dużym oddziaływaniu, 
które nie są w pełni finansowane przez rynek, oferując im znaczne środki finansowe pozwalające na szybką 
ekspansję (dotacje i kapitał własny)

• dysponuje funduszem EIC – największym europejskim funduszem kapitałowym wykorzystywanym 
w początkowej fazie rozwoju przedsiębiorstw – zaprojektowanym w celu przyciągania inwestycji przez 
kapitał wysokiego ryzyka i innych inwestorów wywierających istotny wpływ społeczny

• gwarantuje przyjazne innowatorom zasady szybkiego i elastycznego wyboru, finansowania i zarządzania
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Punkt kompleksowej obsługi służący zwiększeniu skali działalności 
europejskich przedsiębiorstw pretendujących do pozycji „jednorożców”
Europejska Rada ds. Innowacji zapewnia wsparcie finansowe, możliwości inwestycyjne i coaching na potrzeby 
realizacji przełomowych i radykalnych projektów innowacyjnych...

…od nowych przedsiębiorstw w dziedzinie zaawansowanych technologii po przedsiębiorstwa typu start-up, 
od badaczy w dziedzinie przedsiębiorczości po inwestorów i od partnerów korporacyjnych po rynki światowe.

Instrument „Pionier” EIC
aby wspierać radykalnie nowe technologie powstające w wyniku doskonałości badawczej

Pro-transformacyjna działalność EIC
aby przekuwać wyniki badań na potencjał w zakresie innowacji

Usługi EIC w zakresie przyspieszania rozwoju przedsiębiorstw
aby umożliwić coaching, mentoring i kojarzenie przyszłych partnerów w sposób dostosowany 
do potrzeb wszystkich przedsiębiorstw i projektów wspieranych przez EIC

Instrument „Akcelerator” EIC
aby rozwijać innowacje wysokiego ryzyka realizowane przez przedsiębiorstwa typu start-up 
i MŚP oraz zwiększać ich skalę, również za pomocą finansowania mieszanego (dotacje połączone 
z inwestycjami za pośrednictwem funduszu EIC)

Solidny budżet na strukturę sprzyjającą włączeniu społecznemu

Aby w centrum strategii EIC, jej programów prac i procesu realizacji znaleźli się innowatorzy, Europejska Rada 
ds. Innowacji posiada specjalną strukturę zarządzającą, składającą się z niezależnej rady i przewodniczącego. 
W skład rady wejdą liderzy innowacji reprezentujący środowisko przedsiębiorczości, kapitału wysokiego ryzyka, 
nauki i technologii.

Mając na względzie realizację tych celów, Europejska Rada ds. Innowacji opracowuje wizje przełomowych 
rozwiązań technologicznych i innowacyjnych oraz aktywnie zarządza portfelami. Kierownicy programów EIC, 
którzy są wiodącymi ekspertami i innowatorami w swojej dziedzinie, zapewniają pełnoetatowo praktyczne 
wsparcie dla projektów.

Nowa EIC jest częścią trzeciego filaru programu „Horyzont Europa” – „Innowacyjna Europa”. Dysponując 
budżetem w wysokości 10,1 mld euro (2021–2027), Europejska Rada ds. Innowacji integruje wsparcie 
obejmujące cały łańcuch innowacji: od etapu badań po etap wprowadzania na rynek po to, aby Europa stała 
się liderem w zakresie innowacji tworzących nowe rynki. Wsparcie EIC powinno prowadzić do uruchomienia 
innych inwestycji w wysokości 3–5 razy większej niż kwota udostępniona przez EIC, aby wesprzeć w Europie 
nową generację wiodących przedsiębiorstw.

Europejska Rada ds. Innowacji odgrywa, wraz z Europejskim Instytutem Innowacji i Technologii (EIT), kluczową 
rolę w poprawie ekosystemu innowacji w całej Europie oraz wspiera europejskie ekosystemy innowacji 
w ramach programu „Horyzont Europa”, które będą wnosić wkład w strategie, inicjatywy i działania umożliwiające 
rozkwit krajowych, regionalnych i lokalnych ekosystemów innowacji. Forum EIC wiąże poszczególne elementy 
ekosystemu w celu wymiany informacji, wiedzy i najlepszych praktyk, aby stworzyć silniejszy ekosystem 
innowacji obejmujący całą UE.

W ramach nowej Europejskiej Rady ds. Innowacji funkcjonuje również ulepszona „pieczęć doskonałości” 
przeznaczona dla doskonałych przedsiębiorstw typu start-up i MŚP, które nie otrzymują wsparcia finansowego. 
Pieczęć doskonałości umożliwia im dostęp do funduszy strukturalnych i innych źródeł finansowania.

Europejska Rada ds. Innowacji promuje równouprawnienie płci poprzez specjalne inicjatywy wspierające 
innowatorki oraz przedsiębiorstwa typu start-up zarządzane przez kobiety. Przykładowe inicjatywy to: 
Europejska Nagroda dla Innowatorek, inicjatywa „Women TechEU” oraz realizowany pod auspicjami EIC 
program „Women Leadership”.
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Solidny program wspierający ambitną wizję
Nowa Europejska Rada ds. Innowacji jest wyjątkowym instrumentem łączącym zaawansowane badania technologiczne 
z funkcją akceleratora innowacji. Ma ona stanowić znak doskonałości dla innowatorów i przełamywać uprzedzenia 
systemowe, w tym dotyczące innowatorek i słabiej reprezentowanych regionów, hamujące potencjał Europy 
w zakresie innowacji.

Dzięki niezwykle udanej fazie pilotażowej (2018–2020) EIC osiągnęła już dobre wyniki jako podmiot finansujący 
i inwestor w oczach znaczących innowatorów z wizją.

W czerwcu 2020 r. w ramach inicjatywy Europejskiej Rady ds. Innowacji EIC #EUvsVirus Matchathon ustanowiono 
światowy rekord – ponad 2 200 nowych partnerstw na rzecz zwiększenia skali 120 innowacyjnych projektów mających 
na celu sprostanie wyzwaniom związanym z koronawirusem.

Jak starać się o wsparcie?
Opis środków finansowych dostępnych dla naukowców, innowatorów, przedsiębiorstw typu start-up i MŚP zawarto 
w programie prac EIC. Wnioski o wsparcie będzie można składać za pośrednictwem portalu Funding and Tenders 
(portal o finansowaniu i przetargach) oraz strony internetowej EIC, która zawiera więcej informacji na temat sposobu 
składania wniosków.

Europejska Rada ds. Innowacji to rosnąca społeczność innowatorów, inwestorów, przedsiębiorstw, ekspertów 
i innych entuzjastów innowacji. Istnieje wiele sposobów, by angażować się, inwestować, tworzyć partnerstwa i sieci 
współpracy, pomagając EIC w wyselekcjonowaniu nowej generacji innowatorów.

Ponad 5 700 MŚP/przedsiębiorstw 
typu start-up  
wspieranych od 2014 r.

Ponad  

5,3 mld euro inwestycji 
uzupełniających oraz udział 

43 przedsiębiorstw o wartości  
ponad 100 mln euro

90 proc. innowacji służy celom 
zrównoważonego rozwoju i dotyczy 
w szczególności Europejskiego 
Zielonego Ładu, technologii cyfrowych 
i zdrowia 

64 przedsiębiorstwa  
typu start-up w dziedzinie Zielonego 
Ładu finansowane w ramach instrumentu 
„Akcelerator” EIC,  
o łącznej wartości 307,5 mln euro

Udział 36 przedsiębiorstw typu start-up 
i MŚP proponujących innowacyjne 
rozwiązania w zakresie walki z COVID-19 
sfinansowane w ciągu 3 miesięcy  
od wybuchu pandemii
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