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• Finansowanie przełomowych innowacji przez Europejską 
Radę ds. Innowacji (European Innovation Council, EIC)

• Warunki uczestnictwa w konkursach EIC Accelerator.

• EIC AI Platform: jak przejść przez formularz aplikacyjny do 
etapu I?



Innowacyjna Europa w programie Horyzont Europa

Budżet 2021-2027: 95,5 mld euro

13,6 mld euro

10,1 mld



„Od pomysłu do wdrożenia”

European Innovation Council (EIC)

EIC Transition EIC AcceleratorEIC Pathfinder

EIC Fund (venture capital)

EIC Business Acceleration Services



SUKCES

!

Jesteś start-up’em
lub MŚP 

zorientowanym na 
rynkowe wdrożenie 

innowacji, 

masz ambicje by 
konkurować 
na rynkach 

międzynarodowych

Posiadasz 
przełomowy 

i zaawansowany 
technologicznie 
produkt, usługę 

lub model 
biznesowy 
(TRL 5/6)

Szukasz znacznego 
finansowania, 

a nie możesz 
znaleźć 

prywatnego 
inwestora 

lub rozważasz 
skorzystanie 

z komponentu 
inwestycyjnego

EIC Accelerator: Dla kogo?



SUKCES

!

Pojedyncze przedsiębiorstwa (różne branże)
z krajów członkowskich (MS) lub stowarzyszonych z HE (AC):

• Start-up’y i MŚP (w tym spin-out’y). 

• Firmy typu mid-cup - tylko opcja finansowania kapitałowego.

Jedna lub więcej osób fizycznych lub prawnych, planujących 
uruchomienie, wsparcie lub przeniesienie MŚP do MS/AC.

EIC Accelerator: Uprawnieni wnioskodawcy

Nauka         Konsorcja



SUKCES

!

Blended finance (0,5 mln do 17,5 mln euro):

• Komponent inwestycyjny - finansowanie 
kapitałowe od 0,5 mln euro do 15 mln euro 
w zamian za udziały dające max. 25% głosów 
(na okres 7-10 lat, nie dłużej niż 15 lat).

• Komponent grantowy do 2,5 mln euro (TRL5/6-8).

Grant only / Grant first: do 2,5 mln euro (TRL5/6-8).

Sam komponent inwestycyjny

EIC Accelerator: O co można wnioskować?
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SUKCES

!

Blended finance Grant only Grant first

Technologia jest 
zaawansowana 
i ma potencjał 
komercyjny.

Technologia jest 
zaawansowana 
i ma potencjał 
komercyjny.

Technologia wymaga 
dalszych prac, by móc 
ocenić potencjał 
komercyjny.

Potrzebne fundusze 
na dokończenie 
wdrożenia i 
skalowanie.

Ma fundusze by 
sfinansować 
wdrożenie i 
skalowanie.

Jeśli się potwierdzi, 
może skorzystać 
z finansowania 
kapitałowego.

EIC Accelerator: Który schemat grantowy?

Kamień milowy: 

weryfikacja przed 

końcem projektu!  



SUKCES

!

• Brak tematów konkursowych
Accelerator Open: 

592,5 mln euro

• Strategic Health and Digital 
Technologies

• Green Deal innovations for 
the economic recovery

Accelerator Challenges: 
496,76 mln euro

EIC Accelerator: Konkursy 2021

Terminy naboru > następny slajd

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratoropen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=accelerator;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratorchallenges-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=accelerator;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratorchallenges-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=accelerator;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


1. Krótki 
wniosek

2. 
Biznesplan

3. Pełny 
wniosek

4. Rozmowa 
z EIC Jury

EIC Accelerator: Jak aplikować?

SUKCES

!

W dowolnym 

momencie:

5 stron + 10 

slajdów + 3 

min. wideo

Wyniki po 3-4 
tygodniach 

Cut-off w ciągu 12 m-cy, 

np.: 9.06 lub 6.10.2021

Wsparcie EIC 
IA Tool

+ Usługi 
EIC BAS

Wyniki po 5-6 
tygodniach 

Podpisanie 
umowy w 

ciągu 2-6 m-cy
od złożenia 
krótkiego 
wniosku

PIC

Fast track

/ Plug-in



https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon


• Dla: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które:

• Mają siedzibę / oddział na terenie Polski;

• Planują wziąć udział w konkursach europejskich jako:
• Projektodawca (samodzielny)

• Koordynator / partner / członek konsorcjum.

• Pomoc w sfinansowaniu kosztów przygotowania projektu, 
m.in. do programu Horyzont Europa.

• Do 280 060 PLN.

• 5 rund naboru wniosków:

• co 2 m-ce, od 1 kwietnia 2021 do 27 stycznia 2022

• Informacje: https://tiny.pl/r8fsn

„Granty na eurogranty” PARP

https://tiny.pl/r8fsn


Michał Marszałowicz
m.marszalowicz@ipan.lublin.pl


