
Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa to 
największy program finansujący badania i  innowacje 
przewidziany do realizacji na lata 2021-2027.

Ma on na celu wzmocnienie naszej bazy naukowej 
i technologicznej, opracowywanie rozwiązań umożliwiających 
zdrowsze życie, stymulowanie transformacji cyfrowej oraz 
przeciwdziałanie zmianie klimatu.

Budżet programu to 95,5 mld €.

EIC Accelerator jest częścią największego programu finansowa-
nia badań i innowacji w Europie – Programu Ramowego Unii  
Europejskiej Horyzont Europa. 

Powyższa inicjatywa Europejskiej Rady ds. Innowacji (Europe-

an Innovation Council, EIC) ma na celu wspieranie przełomo-
wych pomysłów z potencjałem kształtowania nowych rynków  
w Europie i na świecie.

Aby skutecznie konkurować na globalnych rynkach determi-
nowanych w coraz większym stopniu przez nowe technologie, 
Europa musi wykorzystywać swój potencjał naukowy, a także 
potencjał innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsię-
biorstw, w tym typu start-up. 

Horyzont Europa

możliwość pozyskania znacznego finansowania  
– w długim czasie, dostęp do środków funduszu EIC 
i inwestorów;

bezpłatne wsparcie coachów podczas przygotowywania 
pełnego wniosku; 

bezpłatny dostęp do Business Acceleration Services 
(coaching, mentoring, inwestorzy);

aplikowanie, zarządzanie projektem, jak i jego rozliczenie 
odbywa się online;

bardziej elastyczne zasady niż w programach krajowych.

Dlaczego warto ubiegać się o wsparcie z EIC Accelerator?

Ważne!  W przypadku pierwszego odrzucenia wniosku, istnieje możliwość jego ponownego złożenia. Ale gdy projekt zostanie negatywnie oceniony 

po raz drugi, nie będzie możliwe ponowne jego złożenie przez 12 miesięcy, po czym będzie można złożyć tylko nowy lub znacznie ulepszony wniosek.

W przypadku wnioskowania o komponent inwestycyjny (opcja 
blended finance), po otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinanso-
waniu, firma musi poddać się analizie due diligence, wielopłaszczy-
znowemu badaniu przedsiębiorstwa pod względem jego kondycji
handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej. Pozwoli to upewnić 
się Komisji Europejskiej i ewentualnemu inwestorowi, że nawiązuje 
współpracę z rzetelnym podmiotem.

Gdzie uzyskać szczegółowe informacje?

Zdobycie finansowania w ramach EIC Accelerator Horyzontu
Europa to duże wyzwanie, otrzymują je najlepsze pomysły  
najlepszych przedsiębiorstw. Aby zostać beneficjentem programu 
trzeba napisać bardzo dobry wniosek, zaproponować przełomo-
we, innowacyjne rozwiązanie oraz przemyślany, skalowalny model 
biznesowy. 

Bezpłatnego wsparcia w całym procesie udziela Horyzontalny
Punkt Kontaktowy Polska Zachodnia, działający w Poznańskim 
Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji im. Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Regionalnym Centrum 
Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego  
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zapraszamy na
indywidualne konsultacje, podczas których przedstawimy szczegó-
łowe zasady ubiegania się o finansowanie w ramach EIC Accelera-
tor, doradzimy jak napisać konkurencyjny wniosek i jak przygotować
skuteczną prezentację pitch deck. 

Wstępny 
wniosek

nabór ciągły

Ocena 
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Pełny wniosek
– daty cut-off

Ocena 
ekspertów

Rozmowa 
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+ decyzja 

Umowa 
inwestycyjna

+ w przypadku wnioskowania o komponent inwestycyjny
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grantowa

Analiza 
due diligence

Poznański Park Naukowo-Technologiczny 
Fundacji UAM 

Rubież 46, 61-612 Poznań 
tel. 61 827 97 45, hpk@ppnt.poznan.pl

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
w Szczecinie 

ul. Jagiellońska 20-21, 70-363 Szczecin
tel. 91 449 47 23, hpkszczecin@zut.edu.pl

Publikacja sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Informacje przedstawione w broszurze zostały opracowane na podstawie dokumentacji konkursowej oraz innych materiałów publikowanych przez Komisję Europejską.

Materiał opracowany przez konsultankę Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia p. Agnieszkę Bujny (Agnieszka.Bujny@zut.edu.pl).

EIC Accelerator 
w Horyzoncie Europa 
– finansowanie przełomowych innowacji najlepszych przedsiębiorstw



Konkursy publikowane są na portalu Komisji Europejskiej  
Funding & tender opportunities. Wniosek w języku angiel-
skim należy wypełnić i złożyć elektronicznie poprzez specjal-
nie przygotowaną platformę opartą na sztucznej inteligencji  
AI EIC Platform: https://accelerator.eismea.eu/.

Jak wygląda ścieżka aplikowania?

Krok 1. Złożenie wstępnego wniosku (short application)

Wstępny wniosek obejmuje:
 kwestionariusz online (ok. 5-stronicowy);
 maksymalnie 10-slajdową prezentację (pitch deck); 
 wideo, trwające maksymalnie 3 minuty.

Nabór wstępnych wniosków jest ciągły, można je złożyć 
w dowolnym momencie. 

Wniosek jest oceniany indywidualnie przez czterech ekspertów, 
ocena trwa ok. 4 tygodni. 

W przypadku pozytywnej oceny przedsiębiorca zostanie  
zaproszony do złożenia pełnego wniosku w ciągu 12 miesięcy od 
otrzymania wyników oceny.

 potrzebują znacznego finansowania w dłuższym czasie.

Osoby fizyczne mogą również ubiegać się o wsparcie, ale w przy-
padku otrzymania finansowania, przed podpisaniem umowy 
grantowej wymagane jest założenie firmy.

Aplikować może pojedyncze przedsiębiorstwo z dowolnej 
branży, które ma siedzibę w państwie członkowskim UE lub 
kraju stowarzyszonym z Horyzontem Europa. Nie ma możli-
wości składania wniosku w konsorcjum. 

* small mid caps – małe spółki o średniej kapitalizacji, zatrudniające 

do 500 pracowników.

Krok 2. Przygotowanie pełnego wniosku (full application)

Podczas tego etapu przedsiębiorcy mogą liczyć na bezpłatne 
3-dniowe wsparcie coachów (opcjonalne). Pełny wniosek obej-
muje kwestionariusz online, nową 10-minutową prezentację 
pitch deck, która będzie przedstawiana podczas ewentualnego 
spotkania z EIC Jury, a także załączniki obejmujące aspekty finan-
sowe, analizę freedom to operate i plan zarządzania danymi. 

Krok 3. Złożenie pełnego wniosku (full application) 

Pełne wnioski należy złożyć w tzw. terminach cut-off, określa-
nych na dany rok przez Komisję Europejską w Programie Pracy. 
Wniosek jest oceniany indywidualnie przez trzech ekspertów, 
ocena trwa ok. 5 tygodni. W przypadku pozytywnej oceny przed-
siębiorca zostanie zaproszony na spotkanie z EIC Jury.

Krok 4. Spotkanie z EIC Jury 

Spotkanie z EIC Jury trwa maksymalnie 45 minut i składa się z:
 10-minutowej prezentacji (pitch deck), złożonej wraz pełnym 

wnioskiem;
 35-minutowej części pytań i odpowiedzi.

Rozmowy odbywają się w Brukseli lub online ok. 8-9 tygodni od 
dnia zakończenia naboru pełnych wniosków. EIC Jury składa się 
z 4-6 ekspertów.

EIC Accelerator jest skierowany do mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP), w tym typu start-up i spin-out oraz do 
tzw. small mid caps* (jedynie w przypadku komponentu inwe-
stycyjnego), które:
 posiadają przełomowe rozwiązanie – innowacyjny produkt, 

usługę, proces bądź model biznesowy z potencjałem do two-
rzenia nowych rynków lub znaczącym wpływem na funkcjono-
wanie istniejących i przyczyniających się do społecznych inno-
wacji,

 proponują koncepcję charakteryzującą się wysokim ryzykiem 
i wysokim potencjałem rozwojowym, opartą na odkryciach 
naukowych/przełomach technologicznych,

 zamierzają wdrożyć rozwiązanie na rynek europejski i globalny, 

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

 dysponuje budżetem w wysokości 10,1 mld euro na lata 2021-2027; 

 ma na celu przełożenie wiedzy naukowej na nowe koncepcje biznesowe i przyspieszanie procesu zwiększania skali 
działalności innowatorów;

 stawia na przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP o dużym ryzyku i oddziaływaniu, które nie są w pełni finansowane 
 przez rynek, oferując im znaczne środki pozwalające na szybką ekspansję; 

 dysponuje funduszem EIC – największym europejskim funduszem kapitałowym wykorzystywanym w początkowej fazie 
rozwoju przedsiębiorstw.

Europejska Rada ds. Innowacji (European Innovation Council, EIC)

Wymogiem aplikowania do EIC  

Accelerator jest posiadanie innowacyj-

nego rozwiązania na poziomie TRL  

(Technology Readiness Level) minimum 

5/6, a więc prototypu.

Działania związane z TRL 4 powinny być 

już ukończone. 

Projekt powinien wpisywać się w założenia i zasady udziału w EIC Accelerator ujęte w tzw. Programie Pracy (EIC Work Programme).

Konkursy ogłaszane są w dwóch formułach:

Open  nie ma określonego zakresu tematycznego, o wsparcie w konkursach open 

mogą ubiegać się firmy z dowolnego sektora;

Challenges  nabory dotyczą konkretnych strategicznych obszarów i technologii wska-

zanych na dany rok i publikowanych przez Komisję Europejską w Programie Pracy EIC.

Program Pracy 
– dokument publikowany 
przez Komisję Europejską,

określający zasady wsparcia

Proponowane jest głównie finansowanie mieszane (blended 
finance) składające się z grantu oraz komponentu inwesty-
cyjnego. Maksymalnie można uzyskać nawet 17,5 mln euro! 
Oprócz tego, beneficjenci EIC Accelerator otrzymują także 

bezpłatny dostęp do usług akceleracji biznesu. Przedsiębiorca  
na etapie sporządzania wniosku wskazuje czy jest zainteresowa-
ny finansowaniem mieszanym (blended finance), czy też jedynie 
samym grantem poprzez wybór opcji grant first lub grant only. 

JAKIE WSPARCIE OFERUJE EIC ACCELERATOR?

Środki finansowe z grantu są przeznaczone na działania mające na celu doprowadzenie rozwiązania do poziomu TRL 8. 
Komponent inwestycyjny pozwala na wdrożenie proponowanego rozwiązania na rynek (TRL 9).

GRANT:
 maksymalnie 2,5 mln euro;
 70% dofinansowania;
 działania powinny zostać zakończone w ciągu 24 miesięcy;
 small mid-caps nie kwalifikują się do grantu (ale mogą 

wnioskować o komponent inwestycyjny – investment only).

KOMPONENT INWESTYCYJNY:
 od 0,5 mln euro do 15 mln euro;
 zazwyczaj w formie kapitału bezpośredniego 

 lub quasi-kapitałowego (direct equity lub quasi equity);
 maksymalnie 25% udziałów spółki;
 „kapitał cierpliwy” (patient capital), orientacyjna perspektywa 

7-10 lat;
 środki pochodzą z EIC Fund i od inwestorów.

Grant i/lub komponent inwestycyjny

Usługi akceleracji biznesu (Business Acceleration Services)

Beneficjenci różnych programów Europejskiej Rady ds.  
Innowacji otrzymują również bezpłatne wsparcie w formie 
usług akceleracji biznesowej, tzn.:
 dostęp do trenerów, mentorów, wiedzy specjalistycznej 

i szkoleń;
 dostęp do globalnych partnerów (wiodących korporacji,  

inwestorów, zamawiających, dystrybutorów, klientów);

 dostęp do ekosystemu innowacji, skupiającego osoby oraz 
podmioty wokół wspólnego celu jakim jest rozwój innowacyj-
ności, obejmującego powiązania między zasobami (takimi jak 
fundusze, sprzęt i obiekty), organizacjami (takimi jak instytucje 
szkolnictwa wyższego, organizacje badawcze i technologicz-
ne, przedsiębiorstwa, inwestorzy kapitału wysokiego ryzyka 
i pośrednicy finansowi), inwestorami i decydentami.

DO KOGO SKIEROWANY JEST EIC ACCELERATOR?

ETAP POZIOM OPIS

Faza komercyjna 9
Uruchomiona konkurencyjna produkcja, 

technologia funkcjonuje na rynku

Faza demonstracyjna, 
pilotażowa

8
Technologia kompletna i zakwalifikowana, 

gotowa do wejścia na rynek

7 Prototyp pilotażowy funkcjonujący w środowisku docelowym

Badania 
technologiczne

6
Technologia zademonstrowana 

w istotnym przemysłowo środowisku

5 Technologia zwalidowana w istotnym przemysłowo środowisku

4 Technologia zwalidowana w skali laboratoryjnej

3 Koncepcja eksperymentalnie udowodniona (proof-of-concept)

2 Sformułowano koncepcję technologii

Badania podstawowe 1
Zaobserwowano podstawowe zasady, zjawiska, 

na których opiera się rozwiązanie

JAK WYGLĄDA PROCES NABORU I OCENY WNIOSKÓW?

Poziomy gotowości technologicznej 

https://accelerator.eismea.eu/


Konkursy publikowane są na portalu Komisji Europejskiej  
Funding & tender opportunities. Wniosek w języku angiel-
skim należy wypełnić i złożyć elektronicznie poprzez specjal-
nie przygotowaną platformę opartą na sztucznej inteligencji  
AI EIC Platform: https://accelerator.eismea.eu/.

Jak wygląda ścieżka aplikowania?

Krok 1. Złożenie wstępnego wniosku (short application)

Wstępny wniosek obejmuje:
 kwestionariusz online (ok. 5-stronicowy);
 maksymalnie 10-slajdową prezentację (pitch deck); 
 wideo, trwające maksymalnie 3 minuty.

Nabór wstępnych wniosków jest ciągły, można je złożyć 
w dowolnym momencie. 

Wniosek jest oceniany indywidualnie przez czterech ekspertów, 
ocena trwa ok. 4 tygodni. 

W przypadku pozytywnej oceny przedsiębiorca zostanie  
zaproszony do złożenia pełnego wniosku w ciągu 12 miesięcy od 
otrzymania wyników oceny.

 potrzebują znacznego finansowania w dłuższym czasie.

Osoby fizyczne mogą również ubiegać się o wsparcie, ale w przy-
padku otrzymania finansowania, przed podpisaniem umowy 
grantowej wymagane jest założenie firmy.

Aplikować może pojedyncze przedsiębiorstwo z dowolnej 
branży, które ma siedzibę w państwie członkowskim UE lub 
kraju stowarzyszonym z Horyzontem Europa. Nie ma możli-
wości składania wniosku w konsorcjum. 

* small mid caps – małe spółki o średniej kapitalizacji, zatrudniające 

do 500 pracowników.

Krok 2. Przygotowanie pełnego wniosku (full application)

Podczas tego etapu przedsiębiorcy mogą liczyć na bezpłatne 
3-dniowe wsparcie coachów (opcjonalne). Pełny wniosek obej-
muje kwestionariusz online, nową 10-minutową prezentację 
pitch deck, która będzie przedstawiana podczas ewentualnego 
spotkania z EIC Jury, a także załączniki obejmujące aspekty finan-
sowe, analizę freedom to operate i plan zarządzania danymi. 

Krok 3. Złożenie pełnego wniosku (full application) 

Pełne wnioski należy złożyć w tzw. terminach cut-off, określa-
nych na dany rok przez Komisję Europejską w Programie Pracy. 
Wniosek jest oceniany indywidualnie przez trzech ekspertów, 
ocena trwa ok. 5 tygodni. W przypadku pozytywnej oceny przed-
siębiorca zostanie zaproszony na spotkanie z EIC Jury.

Krok 4. Spotkanie z EIC Jury 

Spotkanie z EIC Jury trwa maksymalnie 45 minut i składa się z:
 10-minutowej prezentacji (pitch deck), złożonej wraz pełnym 

wnioskiem;
 35-minutowej części pytań i odpowiedzi.

Rozmowy odbywają się w Brukseli lub online ok. 8-9 tygodni od 
dnia zakończenia naboru pełnych wniosków. EIC Jury składa się 
z 4-6 ekspertów.

EIC Accelerator jest skierowany do mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP), w tym typu start-up i spin-out oraz do 
tzw. small mid caps* (jedynie w przypadku komponentu inwe-
stycyjnego), które:
 posiadają przełomowe rozwiązanie – innowacyjny produkt, 

usługę, proces bądź model biznesowy z potencjałem do two-
rzenia nowych rynków lub znaczącym wpływem na funkcjono-
wanie istniejących i przyczyniających się do społecznych inno-
wacji,

 proponują koncepcję charakteryzującą się wysokim ryzykiem 
i wysokim potencjałem rozwojowym, opartą na odkryciach 
naukowych/przełomach technologicznych,

 zamierzają wdrożyć rozwiązanie na rynek europejski i globalny, 

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

 dysponuje budżetem w wysokości 10,1 mld euro na lata 2021-2027; 

 ma na celu przełożenie wiedzy naukowej na nowe koncepcje biznesowe i przyspieszanie procesu zwiększania skali 
działalności innowatorów;

 stawia na przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP o dużym ryzyku i oddziaływaniu, które nie są w pełni finansowane 
 przez rynek, oferując im znaczne środki pozwalające na szybką ekspansję; 

 dysponuje funduszem EIC – największym europejskim funduszem kapitałowym wykorzystywanym w początkowej fazie 
rozwoju przedsiębiorstw.

Europejska Rada ds. Innowacji (European Innovation Council, EIC)

Wymogiem aplikowania do EIC  

Accelerator jest posiadanie innowacyj-

nego rozwiązania na poziomie TRL  

(Technology Readiness Level) minimum 

5/6, a więc prototypu.

Działania związane z TRL 4 powinny być 

już ukończone. 

Projekt powinien wpisywać się w założenia i zasady udziału w EIC Accelerator ujęte w tzw. Programie Pracy (EIC Work Programme).

Konkursy ogłaszane są w dwóch formułach:

Open  nie ma określonego zakresu tematycznego, o wsparcie w konkursach open 

mogą ubiegać się firmy z dowolnego sektora;

Challenges  nabory dotyczą konkretnych strategicznych obszarów i technologii wska-

zanych na dany rok i publikowanych przez Komisję Europejską w Programie Pracy EIC.

Program Pracy 
– dokument publikowany 
przez Komisję Europejską,

określający zasady wsparcia

Proponowane jest głównie finansowanie mieszane (blended 
finance) składające się z grantu oraz komponentu inwesty-
cyjnego. Maksymalnie można uzyskać nawet 17,5 mln euro! 
Oprócz tego, beneficjenci EIC Accelerator otrzymują także 

bezpłatny dostęp do usług akceleracji biznesu. Przedsiębiorca  
na etapie sporządzania wniosku wskazuje czy jest zainteresowa-
ny finansowaniem mieszanym (blended finance), czy też jedynie 
samym grantem poprzez wybór opcji grant first lub grant only. 

JAKIE WSPARCIE OFERUJE EIC ACCELERATOR?

Środki finansowe z grantu są przeznaczone na działania mające na celu doprowadzenie rozwiązania do poziomu TRL 8. 
Komponent inwestycyjny pozwala na wdrożenie proponowanego rozwiązania na rynek (TRL 9).

GRANT:
 maksymalnie 2,5 mln euro;
 70% dofinansowania;
 działania powinny zostać zakończone w ciągu 24 miesięcy;
 small mid-caps nie kwalifikują się do grantu (ale mogą 

wnioskować o komponent inwestycyjny – investment only).

KOMPONENT INWESTYCYJNY:
 od 0,5 mln euro do 15 mln euro;
 zazwyczaj w formie kapitału bezpośredniego 

 lub quasi-kapitałowego (direct equity lub quasi equity);
 maksymalnie 25% udziałów spółki;
 „kapitał cierpliwy” (patient capital), orientacyjna perspektywa 

7-10 lat;
 środki pochodzą z EIC Fund i od inwestorów.

Grant i/lub komponent inwestycyjny

Usługi akceleracji biznesu (Business Acceleration Services)

Beneficjenci różnych programów Europejskiej Rady ds.  
Innowacji otrzymują również bezpłatne wsparcie w formie 
usług akceleracji biznesowej, tzn.:
 dostęp do trenerów, mentorów, wiedzy specjalistycznej 

i szkoleń;
 dostęp do globalnych partnerów (wiodących korporacji,  

inwestorów, zamawiających, dystrybutorów, klientów);

 dostęp do ekosystemu innowacji, skupiającego osoby oraz 
podmioty wokół wspólnego celu jakim jest rozwój innowacyj-
ności, obejmującego powiązania między zasobami (takimi jak 
fundusze, sprzęt i obiekty), organizacjami (takimi jak instytucje 
szkolnictwa wyższego, organizacje badawcze i technologicz-
ne, przedsiębiorstwa, inwestorzy kapitału wysokiego ryzyka 
i pośrednicy finansowi), inwestorami i decydentami.

DO KOGO SKIEROWANY JEST EIC ACCELERATOR?

ETAP POZIOM OPIS

Faza komercyjna 9
Uruchomiona konkurencyjna produkcja, 

technologia funkcjonuje na rynku

Faza demonstracyjna, 
pilotażowa

8
Technologia kompletna i zakwalifikowana, 

gotowa do wejścia na rynek

7 Prototyp pilotażowy funkcjonujący w środowisku docelowym

Badania 
technologiczne

6
Technologia zademonstrowana 

w istotnym przemysłowo środowisku

5 Technologia zwalidowana w istotnym przemysłowo środowisku

4 Technologia zwalidowana w skali laboratoryjnej

3 Koncepcja eksperymentalnie udowodniona (proof-of-concept)

2 Sformułowano koncepcję technologii

Badania podstawowe 1
Zaobserwowano podstawowe zasady, zjawiska, 

na których opiera się rozwiązanie

JAK WYGLĄDA PROCES NABORU I OCENY WNIOSKÓW?

Poziomy gotowości technologicznej 

https://accelerator.eismea.eu/


Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa to 
największy program finansujący badania i  innowacje 
przewidziany do realizacji na lata 2021-2027.

Ma on na celu wzmocnienie naszej bazy naukowej 
i technologicznej, opracowywanie rozwiązań umożliwiających 
zdrowsze życie, stymulowanie transformacji cyfrowej oraz 
przeciwdziałanie zmianie klimatu.

Budżet programu to 95,5 mld €.

EIC Accelerator jest częścią największego programu finansowa-
nia badań i innowacji w Europie – Programu Ramowego Unii  
Europejskiej Horyzont Europa. 

Powyższa inicjatywa Europejskiej Rady ds. Innowacji (Europe-

an Innovation Council, EIC) ma na celu wspieranie przełomo-
wych pomysłów z potencjałem kształtowania nowych rynków  
w Europie i na świecie.

Aby skutecznie konkurować na globalnych rynkach determi-
nowanych w coraz większym stopniu przez nowe technologie, 
Europa musi wykorzystywać swój potencjał naukowy, a także 
potencjał innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsię-
biorstw, w tym typu start-up. 

Horyzont Europa

 możliwość pozyskania znacznego finansowania  
– w długim czasie, dostęp do środków funduszu EIC 
i inwestorów;

 bezpłatne wsparcie coachów podczas przygotowywania 
pełnego wniosku; 

 bezpłatny dostęp do Business Acceleration Services 
(coaching, mentoring, inwestorzy);

 aplikowanie, zarządzanie projektem, jak i jego rozliczenie 
odbywa się online; 

 bardziej elastyczne zasady niż w programach krajowych.

Dlaczego warto ubiegać się o wsparcie z EIC Accelerator?

Ważne!  W przypadku pierwszego odrzucenia wniosku, istnieje możliwość jego ponownego złożenia. Ale gdy projekt zostanie negatywnie oceniony 

 po raz drugi, nie będzie możliwe ponowne jego złożenie przez 12 miesięcy, po czym będzie można złożyć tylko nowy lub znacznie ulepszony wniosek.

W przypadku wnioskowania o komponent inwestycyjny (opcja 
blended finance), po otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinanso-
waniu, firma musi poddać się analizie due diligence, wielopłaszczy-
znowemu badaniu przedsiębiorstwa pod względem jego kondycji 
handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej. Pozwoli to upewnić 
się Komisji Europejskiej i ewentualnemu inwestorowi, że nawiązuje 
współpracę z rzetelnym podmiotem.

Gdzie uzyskać szczegółowe informacje?

Zdobycie finansowania w ramach EIC Accelerator Horyzontu  
Europa to duże wyzwanie, otrzymują je najlepsze pomysły  
najlepszych przedsiębiorstw. Aby zostać beneficjentem programu 
trzeba napisać bardzo dobry wniosek, zaproponować przełomo-
we, innowacyjne rozwiązanie oraz przemyślany, skalowalny model 
biznesowy. 

Bezpłatnego wsparcia w całym procesie udziela Horyzontalny 
Punkt Kontaktowy Polska Zachodnia, działający w Poznańskim 
Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji im. Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Regionalnym Centrum 
Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego  
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zapraszamy na 
indywidualne konsultacje, podczas których przedstawimy szczegó-
łowe zasady ubiegania się o finansowanie w ramach EIC Accelera-
tor, doradzimy jak napisać konkurencyjny wniosek i jak przygotować  
skuteczną prezentację pitch deck. 

Wstępny 
wniosek

nabór ciągły

Ocena 
ekspertów

Pełny wniosek
– daty cut-off

Ocena 
ekspertów

Rozmowa  
z EIC Jury 
+ decyzja 

Umowa 
inwestycyjna

+ w przypadku wnioskowania o komponent inwestycyjny

Umowa 
grantowa

Analiza 
due diligence

Poznański Park Naukowo-Technologiczny 
Fundacji UAM 

Rubież 46, 61-612 Poznań 
tel. 61 827 97 45, hpk@ppnt.poznan.pl

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
w Szczecinie 

ul. Jagiellońska 20-21, 70-363 Szczecin
tel. 91 449 47 23, hpkszczecin@zut.edu.pl

Publikacja sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Informacje przedstawione w broszurze zostały opracowane na podstawie dokumentacji konkursowej oraz innych materiałów publikowanych przez Komisję Europejską.

Materiał opracowany przez konsultankę Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia p. Agnieszkę Bujny (Agnieszka.Bujny@zut.edu.pl).

EIC Accelerator 
w Horyzoncie Europa 
– finansowanie przełomowych innowacji najlepszych przedsiębiorstw




