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Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw 

w nowej perspektywie finansowej 

(Horyzont 2020 i COSME) 

Prelegent: Aneta Maszewska 

  

Krajowy Punkt Kontaktowy  

Programów Badawczych UE 
w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki  

Polskiej Akademii Nauk 

Seminarium Biuro POLSCA 
Bruksela, 18 grudnia 2013 

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

Od współpracy  

naukowców z przedsiębiorcami  

Do współpracy  

przedsiębiorstw ze sferą nauki 
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innowacyjność konkurencyjność 

Jeden program,  łączący trzy dotychczas oddzielne programy 

Horyzont 2020 - nowy program, nowe podejście 
(„no business as usual”) 

Horizon 2020 
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Horyzont 2020 – struktura 
 

Wiodąca pozycja 

 w przemyśle  Wyzwania 

społeczne  

Wspólne Centrum Badawcze (JRC) 

Doskonała baza 
naukowa  

Upowszechn.  
doskonałości 

i zapewnianie szerszego 
uczest. 

Nauka z udziałem 
społeczeństwa i dla 
społeczeństwa 

Infrastruktura 

badawcza 

ERC 

MSCA 

FET 

LEIT 

Finans. 

ryzyka 

Innowacje w 

MŚP 

Zdrowie 

Żywność, roln., 

biogosp. 

Energia 

Transport 

Klimat, środowisko, 

surowce 

Integracyjne, 

innowac. społ. 

Bezpieczne społ. 

MŚP 

20% 
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Schemat 
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Podział 
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Instrument dla MŚP - Trzy etapy 

Wkład: Idea/Koncept 

  (Biznes plan I- 10 stron) 

 

Działania: 

•Studium wykonalności 

• Ocena ryzyka 

• Prawa własności 

intelektualnej 

• Poszukiwanie partnerów 

• Pilotaż 

 

Rezultat: Biznes plan do 

Fazy II 

~ 6  miesięcy 

Ryczałt: 50 000 € 

Wkład: Biznes plan do 

fazy II + opis działań – 30 

stron 

Działania: 

•Prototyp, testowanie 

•Akcje pilotażowe 

•Miniaturyzacja 

•Skalowanie 

•Replikacja 

• Rezultat: Biznes plan 

gotowy do 

przedstawienia 

inwestorowi 

Zwrot kosztów: 

1-3 mln € 

12-24 miesiące 

Faza 1- Koncepcja i 

ocena wykonalności 

Faza 2 – działania 

demonstracyjne, replikacja 

Faza 3- 

Komercjalizacja 

•Certyfikat jakości 

•Ułatwienie dostępu do 

finansowania kapitałem 

prywatnym 

•Wsparcie (szkolenia, 

networking, zarządzanie 

prawami własności 

intelektualnej etc.) 

• Okienko MŚP 

 

 

Brak bezpośredniego 

finansowania 
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Dodatkowe informacje 

• Spodziewany stopień sukcesu: 10-15% dla Fazy I (w zależności od budżetu i 

liczby złożonych wniosków) oraz 50-70% dla Fazy II 

 

• 2 równolegle otwarte zaproszenia do składania wniosków dla Fazy I i II 

 

• Tylko 1 wniosek na rok złożony przez 1 firmę (dotyczy obu faz); nie ma 

możliwości aplikowania do fazy 1 podczas składania lub realizacji wniosku w 

fazie II 

 

• Proponowane kryteria oceny: excellence in innovation, commercialisation 

potential, economic impact and the company potential achieving the envisaged 

results. 

 

• Elektroniczny kwestionariusz zintegrowany z Participants Portal – określenie 

czy firma spełnia kryteria małego i średniego przedsiębiorstwa + honorowe 

oświadczenie ze strony firmy 
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Konkursy dla Klastrów 

INNOSUP 1 

Zaproszenie do składania 

wniosków 

Deadline początek 2015 

(stage 1)  

~24.9 mln 2015 

5-10 projektów 

 

Topic builds on the experience of 
measures under Europe 
INNOVA under CIP and on 
studies from the European 
Cluster Observatory, such as 
on emerging industries. 

Develop new business models and foster the development 
of emerging industries across the EU by better capitalising 
on the innovation potential of SMEs. 

Cluster organisations or other SME intermediaries are 
invited to facilitate cross-sectorial and cross-border 
collaboration and to channel innovation support to SMEs. 

Value chain innovation will be demonstrated in close-to-
market conditions integrating many SMEs and through  a 
systemic approach. 

The standard eligibility criteria apply (i.e. minimum of 3 
"legal entities" from 3 different MS/AC) with an 
additional requirement to involve at least 3 cluster 
organisations or SME intermediaries (from 3 MS/AC) as 
facilitators. 
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Research and Innovation  
Staff Exchange (RISE) 

Nowy typ akcji – wymiana personelu mająca na celu stymulację transferu wiedzy i 

wymianę pomysłów 

 

Elastyczna międzysektorowa i międzynarodowa wymiana wysoko 

wykwalifikowanych pracowników naukowych i pracowników sektora innowacji 

 

Na podstawie wspólnego programu badań naukowych i innowacji 

 

Tylko oddelegowanie, nie przewiduje się rekrutacji 

 

Jedyna zasada kwalifikowalności dla konsorcjów partnerskich 

 

Wymiany między instytucjami w ramach Europy obejmują tylko oddelegowanie 

międzysektorowe 

Wymiany z instytucjami spoza Europy może być zarówno między sektorem, w tym 

samym sektorze 

 

Brak wsparcia dla oddelegowania między instytucji znajdujących się poza Europą 



11 Copyright ©  KPK PB UE IPPT PAN 

COSME 

Wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, w 

szczególności małych i średnich przedsiębiorstw 

 

Krzewienie kultury przedsiębiorczości oraz wspieranie tworzenia i rozwoju 

małych i średnich przedsiębiorstw 

 

Główni odbiory docelowi: MŚP, przedsiębiorcy, organizacje otoczenia 

biznesu, administracja regionalna i krajowa 

 

2,3 mld € w 2014 r. - 2020 
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Cel I: Poprawa dostępu do finansowania 

Usprawnienie zestawu instrumentów finansowych, rozwój 

ogólnoeuropejskiego rynku kapitału podwyższonego ryzyka, wspieranie 

transgranicznej działalności kredytowej, poprawa informacji na temat 

finansowania UE dostępnego dla małych i średnich przedsiębiorstw 

 

Instrument kapitałowy (inwestycje w MŚP w fazie ekspansji) 

 

Kredyt (do udzielenia gwarancji na pożyczki dla małych i średnich 

przedsiębiorstw) 

 

Narzędzia analityczne (np. Enterprise Finance Index) 

 

Wymiany dobrych praktyk (np. Finansowe Forum MŚP) 
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Cel II: Poprawa dostępu do rynków 

One-stop-shop dla małych i średnich przedsiębiorstw, rozpowszechnianie 

informacji na temat MŚP, udzielanie MŚP informacji na temat rozszerzenia poza 

UE, map i wypełniania luk w usługach wsparcia, programy szkoleniowe dla 

menedżerów MŚP 

 

Sieć Enterprise Europe Network 

 

Narzędzia analityczne (badania dotyczące mapowania wsparcia biznesowego 

UE za granicą) 

 

Wsparcie On-line, portale (np. Twoja Europa Portal gospodarczy, nowy portal 

w sprawie dostępu do rynków poza UE, China IPR-Helpdesk) 

 

Kampanie uświadamiające, szkolenia 

 

Wymiana najlepszych praktyk, warsztaty (np. optymalizacji portfela UE 

wsparcia biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw) 
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Cel III: Poprawa warunków ramowych 

Zmniejszenie obciążeń administracyjnych, wspieranie inteligentnych regulacji 

(SBA / test MŚP, konkurencyjności sprawdzające, kontrole kondycji), 

wzmocnienie koordynacji polityki przemysłowej państw członkowskich, 

wzmocnienie wykorzystania zasady "Think Small First” 

 

Analiza statystyczna, analiza porównawcza, monitorowanie polityki (np. 

roczne UE Competitiveness Report, skuteczności działania UE dla MŚP, 

kwestionariusze krajowe SBA) 

 

Warsztaty i wymiany najlepszych praktyk między decydentami 

politycznymi (np. na zmniejszenie obciążeń administracyjnych, SME Envoy) 

 

Wsparcie dla klastrów 

 

Polityki sektorowe 
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Cel IV: Promowanie przedsiębiorczości 

Rozwijanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i postaw 

przedsiębiorczych, zwłaszcza wśród nowych przedsiębiorców, ludzi 

młodych i kobiet, tworzenie programów monitoringu, promowanie 

przedsiębiorczości społecznej 

 

Warsztaty i wymiany najlepszych praktyk (Europejska Sieć Mentorów 

dla Kobiet Przedsiębiorców) 

 

Szkolenia (Erasmus dla młodych przedsiębiorców program wymiany, 

szkolenia dla nauczycieli) 

 

Działania promocyjne (projekty promujące edukację w zakresie 

przedsiębiorczości i samozatrudnienia w szkole i na uczelni) 

 

Działania uświadamiające (Europejski Tydzień MŚP) 
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Polecane linki 

Marie Curie Actions Website 

http://ec.europa.eu/mariecurieactions  

 

Horizon 2020 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE 

http://www.kpk.gov.pl 

 

SME TechWeb 

http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm 

 

 

Program COSME 

http://ec.europa.eu/enterprise/cosme/  

 

http://ec.europa.eu/mariecurieactions
http://ec.europa.eu/research/horizon2020
http://www.kpk.gov.pl/
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/enterprise/cosme/
http://ec.europa.eu/enterprise/cosme/
http://ec.europa.eu/enterprise/cosme/
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Krajowy Punkt Kontaktowy  

Programów Badawczych UE 
Instytut Podstawowych Problemów Techniki  

Polskiej Akademii Nauk 

 ul. Krzywickiego 34 

 02-078 Warszawa  

 

tel.:    0  22 828 74 83  

fax:   0  22 828 53 70  

e-mail:   kpk@kpk.gov.pl 

 

Aneta Maszewska 
e-mail: aneta.maszewska@kpk.gov.pl 

Dziękuję za uwagę 

Osoby do kontaktu: 

Pytania? 

Katarzyna Walczyk - Matuszyk 

e-mail: katarzyna.walczyk@kpk.gov.pl 

mailto:kpk@kpk.gov.pl

