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EIC Accelerator w Programie Horyzont Europa

Instrument osadzony jest w ramach III Filaru - Innowacyjna Europa, którego celem jest:

• stymulowanie przełomowych odkryć tworzących rynki i ekosystemy, które sprzyjają innowacyjności;

• wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji,

które są zbyt ryzykowne dla prywatnych inwestorów.

.
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EIC Accelerator w Programie Horyzont Europa

EIC tworzą dwa uzupełniające się instrumenty:

• EIC Pathfinder – wsparcie projektów od etapu wczesnej technologii do etapu przedkomercyjnego,

• EIC Accelerator – wsparcie projektów od etapu przedkomercyjnego do etapu wprowadzenia na rynek i ekspansji.
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EIC Accelerator – porównanie budżetów 

Horyzont 2020 (program na lata 2014 – 2020)

• Budżet SME Instrument (od 2020 r. EIC Accelerator) wyniósł 3 mld EUR

Horyzont Europa (program na lata 2021 – 2027)

• Planowany budżet na instrumenty EIC to 8,5 mld EUR*

* Budżet w toku negocjacji, stan na 29.09.2020 
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Kto może aplikować o wsparcie?

• Wsparcie projektów realizowanych przez podmioty sektora mikro, małych i średnich 

(MŚP) przedsiębiorstw

• Projekty realizowane samodzielnie przez MŚP
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Na co można otrzymać wsparcie?

Wsparcie projektów, które:

• oferują m.in.: tzw. innowację przełomową i wykazują wysoki potencjał do wdrożenia na europejskim

i globalnym rynku;

• na moment aplikowania znajdują się na min. 6 poziomie gotowości technologicznej (TRL: Technology Readiness 

Level);

• obarczone są wysokim poziomem ryzyka (technologicznego, komercyjnego), niebankowalne;

• będą realizowane przez maksymalny okres 24 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia).
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Wybrane rodzaje kosztów:

• Wynagrodzenia

• Materiały do prac B+R

• Podwykonawstwo

• Certyfikacja

• Koszty pośrednie (ryczałt 25% kosztów bezpośrednich)
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Dotacja*

• Od 0,5 mln EUR do 2,5 mln EUR (70% kosztów 

kwalifikowanych).

• finansowanie prac rozwojowych (VII i VIII TRL).

• konieczność wykazania środków na finansowanie

wkładu własnego oraz prac właściwych dla IX TRL .

Finansowanie Mieszane*

• Finansowanie w formie dotacji uzupełnione o

wsparcie kapitałowe udzielane w formie

equity (w oparciu o dodatkowe badanie due

diligence).

• Finansowanie kapitałowe udzielane jest na

pokrycie kosztów projektu w zakresie prac

właściwych dla IX TRL (komercjalizacja).
*Informacje na podstawie konkursu EIC Accelerator Pilot w ramach Programu Horyzont 2020. 

Warunki mogą ulec zmianie w naborze w ramach Programu Horyzont Europa.

Finansowanie
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Poziomy gotowości technologicznej (TRL)

2

Badania przemysłowe Prace rozwojowe

TRL

Finansowanie dotacyjne Finansowanie ze środków 

własnych lub equity

TRL 6 – Technologia zademonstrowana w środowisku zbliżonym do rzeczywistego

TRL 7 – Dokonano demonstracji prototypu systemu w otoczeniu operacyjnym

TRL 8 – Zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii

TRL 9 – Działanie systemu udowodniono w środowisku operacyjnym i uruchomiono produkcję na skalę przemysłową 

źródło: opracowanie CRIDO na podstawie Annex G of the General Annexes Work Programme 2016/17 
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Nowe zasady aplikowania (plan)*

Proces aplikowania będzie składał się z trzech etapów:

I. Wniosek wstępny (fiszka projektu wraz z wideoprezentacją)

II. Wniosek właściwy (wniosek główny oraz dokumenty towarzyszące; ocena zgodnie z kryteriami)

III. Panel ekspertów

* Na podstawie EWGIC opinion on EIC Accelerator under Horizon Europe
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Nowe zasady oceny (plan)*
• Ocena projektów według kryteriów zerojedynkowych „go” / „no go”.

• Wnioski podczas każdego etapu oceny będą podlegały weryfikacji przez innych ekspertów.

• Wnioski pozytywnie zweryfikowane w ramach oceny wstępnej mają możliwość otrzymania 

dodatkowego wsparcia trenerskiego na etapie przygotowania wniosku właściwego.

• Analizowany jest wariant wdrożenia limitu ponownego składania wniosku o dofinansowanie 

dla tego samego projektu oraz wprowadzenia tzw. „okresu zamrożenia”.

* Na podstawie EWGIC opinion on EIC Accelerator under Horizon Europe
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Seal of excellence (plan)*

Wyróżnienie w formie Seal of Excellence (tzw. Pieczęć doskonałości) można otrzymać:

• Na etapie wniosku właściwego po spełnieniu kryterium doskonałość i wpływ

• Na etapie panelu w oparciu o ocenę ekspertów 

Projekty, które otrzymały Seal of Excellence mają możliwość aplikowania w ramach dedykowanych konkursów

organizowanych bezpośrednio przez kraje członkowskie.

* Na podstawie EWGIC opinion on EIC Accelerator under Horizon Europe
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Kryteria oceny – Doskonałość (Excellence)* 

W ramach oceny weryfikowane jest, czy projekt:

• odznacza się dużym potencjałem innowacyjnym, a planowane do zastosowania techniki

wykraczają poza obecnie stosowane na rynku;

• odznacza się dużą wartością dodaną dla gospodarki (efekty społeczno-gospodarcze);

• jest wykonalny;

• odznacza się wysokim poziomem ryzyka.

*Na podstawie konkursu EIC Accelerator Pilot w ramach Horyzont 2020.  



www.een.org.pl

Kryteria oceny – Wpływ (Impact)* 
W ramach oceny weryfikowane jest, czy projekt:

• odpowiada na obecne potrzeby społeczno-gospodarcze na rynkach europejskich i światowych;

• po zakończeniu, będzie generował przychody i przyczyniał się do tworzenia nowych miejsc pracy;

• będzie miał wpływ na rynek międzynarodowy;

• posiada zaplanowaną strategię ochrony praw własności intelektualnej

*Na podstawie konkursu EIC Accelerator Pilot w ramach Horyzont 2020.  



www.een.org.pl

Kryteria oceny – Wdrożenie (Implementation)*

W ramach oceny weryfikowane jest, czy:

• przedstawiony plan prac jest spójny i wykonalny;

• projekt zapewnia efektywność finansową;

• zasoby kadrowe są odpowiednie do realizacji zaplanowanych celów projektu.

*Na podstawie konkursu EIC Accelerator Pilot w ramach Horyzont 2020.  
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Źródła danych

• EWGIC opinion on EIC Accelerator under Horizon Europe (data publikacji 4 września 2020 r.)

• Horizon 2020 Work-Programme 2018-2020 (wersja z 19 września 2020 r.)

• Funding & Tenders Portal – European Commission (https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/home) 

• EIC Accelerator funding opportunities (https://ec.europa.eu/easme/en/section/sme-instrument/eic-

accelerator-funding-opportunities)

• Annex G of the General Annexes Work Programme 2016/17

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/easme/en/section/sme-instrument/eic-accelerator-funding-opportunities
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Marta Kolimaga, Menedżer

Crido Business & Innovation Consulting

E-mail: marta.Kolimaga@crido.pl

Tel.: +48 660 627 137

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/marta-kolimaga-557306112/

Kontakt
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