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III Filar - INNOWACYJNA EUROPA

● Lepsze powiązanie unijnych badań naukowych i innowacji z 

potrzebami społeczeństwa i obywateli 

● Łączenie z regionalnymi  i krajowymi podmiotami z dziedziny 

innowacji

● Stworzenie wydajnych ekosystemów innowacji, które wspierają 

rozwój firm, pobudzają innowacje, włączają społeczeństwo

● Ekosystemy innowacji - społecznie użyteczne, które odpowiadają 

wyzwaniom gospodarczym i społecznym

Europejskie

Ekosystemy 

Innowacji 

INNOVSMES

Europejskie partnerstwo na 

rzecz innowacyjnych MŚP, które 

pomoże innowacyjnym MŚP 

zwiększyć ich zdolność do  

badań i innowacji (B + I)

CONNECT 
Budowanie nowych, 

integracyjnych, bardziej 

wydajnych ekosystemów 

innowacji 
wykorzystujących mocne strony 

ekosystemów krajowych, regionalnych, 

lokalnych ( transformacja ekologiczna, 

cyfrowa, społeczna)

SCALEUP

Wzmacnianie istniejących 

ekosystemów innowacji             

( rozwój biznesu o wysokiej 

wartości społecznej )



Europejskie Ekosystemy Innowacji

kto może brać udział ?

• MŚP 

• Instytucje Otoczenia Biznesu

• Inkubatory 

• Klastry

• Centra badawcze 

• Sektor publiczny

• Przedsiębiorstwa  

• Inwestorzy 

• Stowarzyszenia

• Fundacje

• Osoby fizyczne



Europejskie Ekosystemy Innowacji

konsorcjum ?

Konsorcja złożone z co najmniej  

3 partnerów z 3 różnych        

państw członkowskich UE i/lub 

państw stowarzyszonych



CONNECT – Konkursy

Współpraca ekosystemów wspierających innowacje w Europie – podejście systemowe

IDEA:

• Różne podmioty, instytucje, miejsca, kraje

• Włączenie większej liczby podmiotów (uczelni, przemysłu, organów publicznych, społeczeństwa

obywatelskiego i obywateli)

• Wsparcie, tworzenie i wdrażanie współfinansowanych wieloletnich programów

• Większy udział w w istniejących udanych inicjatywach i sieciach na rzecz wdrażania innowacji

• Większa liczba innowacyjnych zamówień

• Większa liczba innowacyjnych rozwiązań na rynku

• Integracja innowacji społecznych, która odpowiadają na potrzeby ludzi i społeczeństwa

• Synergie z innymi unijnymi, krajowymi i/lub regionalnymi programami innowacji, prywatnymi funduszami,

instrumentami finansowymi



CONNECT – Konkursy

HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-01: Towards more inclusive networks and initiatives 

in European innovation ecosystems / W kierunku bardziej integracyjnych sieci i inicjatyw w 

europejskich ekosystemach innowacji 

Budżet: 0,5 mln EUR, Budżet konkursu: 4 mln EUR Termin złożenia: 26.04.2022, Rodzaj: CSA,

lump sum

Grupa docelowa: parki technologiczne, IOB, klastry, akceleratory, centra innowacji, inkubatory,

organizacje prywatne i inni

Cel: zmniejszenie przepaści innowacyjnej w Europie, zwiększenie wydajności i zdolności

innowacyjnych Europy, większy udział różnych podmiotów w istniejących inicjatywach i

sieciach, które wspierają wdrażanie innowacji na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym



CONNECT – Konkursy

HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-02: Integration of social innovation actors in

innovation ecosystems / Integracja podmiotów innowacji społecznych w ekosystemach innowacji

Budżet: 0,5 mln EUR, Budżet konkursu: 3 mln EUR Termin złożenia: 26.04.2022, Rodzaj: CSA,

lump sum

Grupa docelowa: MŚP, start-upy, akceleratory i inkubatory przedsiębiorczości, IOB,

inwestorzy, przemysł, fundacje, uczelnie i inni

Cel: ułatwienie dostępu przedsiębiorcom społecznym do zasobów europejskich, krajowych,

regionalnych i lokalnych ekosystemów innowacji (MŚP, start-up, akceleratory, inkubatory,

inwestorzy etc), szerszy dostęp do alternatywnych sposobów finansowania innowacji,

społecznych, dostęp do istniejących modeli innowacji z potencjałem skalowania, położenie

nacisku na korzyści płynące z projektów innowacji społecznych dla całego społeczeństwa



CONNECT – Konkursy

HORIZON-EIE-2022-CONNECT-02-01:Implementing co-funded action plans for

interconnection of innovation ecosystems / Wdrażanie współfinansowanych planów działania

na rzecz wzajemnych połączeń ekosystemów innowacji

Budżet: 2 mln EUR, Budżet konkursu: 8 mln EUR, Termin złożenia: 29.09.2022, Rodzaj: COFUND

Grupa docelowa: krajowe i / lub regionalne organy ds. Innowacji, MŚP, start-upy, środowiska

akademickie, IOB, centra transferu technologii, inwestorzy, fundacje, klastry i inni

Cel: tworzenie długoterminowych programów działań, mających na celu wdrożenie innowacji

na rynek, przy pomocy władz odpowiedzialnych za publiczne krajowe, regionalne lub lokalne

polityki i programy w zakresie innowacji, z udziałem sektora prywatnego oraz podmiotów

zajmujących się badaniami i innowacjami



SCALEUP – Konkursy

Podnoszenie potencjału skalowalności biznesu w Europie

IDEA:

• Współpraca pomiędzy wszystkimi podmiotami  w ramach ekosystemów innowacji 

• Współpraca między ekosystemami innowacji na całym świecie

• Wzmocnienie ich zdolności i potencjału  do wspierania istniejących i wschodzących 

innowatorów, przedsiębiorstw, sieci współpracy

• Bardziej integracyjne i równe płciowo ekosystemy innowacji



SCALEUP – Konkursy

HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01-01: Expanding Acceleration Ecosystems

Rozszerzanie ekosystemów akceleracji

Budżet: 1 mln EUR, Budżet konkursu: 5 mln EUR Termin złożenia: 10.11.2021 Rodzaj: CSA ,

lump sum

Grupa docelowa: dostawcy akceleracji biznesu: inkubatory, akceleratory, agencje innowacji, kluby

i sieci biznesowe, IOB, i inni

Cel: poprawa jakości i zasięgu usług akceleracji biznesu w rozwijaniu ekosystemów innowacji,

większa otwartość, konkurencyjność i globalny potencjał rozwoju ekosystemów innowacji i tworzenia

lokalnych miejsc pracy, zrównoważona działalność biznesowa w całej Europie ( odwrócić trend

przenoszenia start-upów do hubów do krajów rozwiniętych i zwiększyć zainteresowanie

międzynarodowych firm – umiarkowane ekosystemy innowacji), 2 letnie wspólne programy wsparcia –

silni liderzy innowacji + centra innowacji + skromni innowatorzy) w celu poprawy jakości usług,

akceleracji biznesu, szerszego zasięgu, wsparcia i skalowania.



SCALEUP – Konkursy

HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01-02: Scaling up deep tech ecosystems / Skalowanie

ekosystemów technologii deep tech

Budżet: 5 mln EUR, Budżet konkursu: 5 mln EUR  Termin złożenia: 10.11.2021  Rodzaj: RIA,      

60 % w formie grantu dla stron trzecich ( max 75 000 EUR)

Grupa docelowa: ogólnoeuropejskie infrastruktury badawcze i technologiczne, przemysł, klastry,

uniwersytety, szkoły biznesu, krajowe /regionalne agencje finansujące innowacje

Cel: zwiększony rozwój ekosystemów zaawansowanych technologii wokół europejskich infrastruktur

badawczych i technologicznych w celu generowania, skalowania i wdrażania przełomowych

technologii, większe zaangażowanie przemysłu, w tym MŚP, w infrastrukturę badawczą i

technologiczną w celu podniesienia poziomu technologii i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz

tworzenia możliwości rynkowych, w tym poprzez tworzenie przedsiębiorstw typu start-up lub spin-off



SCALEUP – Konkursy

HORIZON-EIE-2022-SCALEUP-02-01: Expanding Investments Ecosystems

Rozszerzanie ekosystemów inwestycyjnych

Budżet: 5 mln EUR, Budżet konkursu: 15 mln EUR Termin złożenia: 04.10.2022 Rodzaj: RIA

Grupa docelowa: IOB, dostawcy akceleracji biznesu: inkubatory, akceleratory, agencje innowacji,

kluby i sieci biznesowe, publiczne i prywatne VC i inni

Cel: budowanie ekosystemów inwestycji w celu przyciągnięcia inwestorów zagranicznych do

„skromnych” i „umiarkowanych” ekosystemów innowacji poprzez podnoszenie świadomości lokalnych

ekosystemów innowacji i ich start-upów, a także potencjału całego regionu, wśród dostawców kapitału

z całej Europy
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Dziękuję Państwu za uwagę

Marta Krutel

Biuro NCBR – Business & Science Poland

Rue Belliard 40, 1040 Bruksela

www.ncbr.gov.pl

www.zpbsp.com 

marta.krutel@ncbr.gov.pl

+ 32 489 002 058

+ 48 508 484 518


