
Horyzont Europa 
EIC Accelerator

Dofinansowanie na 
innowacyjne projekty

• Poziom dofinansowania à do 70%

• Dla kogo à MŚP oraz Small mid-cap" 
(zatrudnienie do 500 osób)

• Miejsce realizacji projektu à cała Europa



EIC Accelerator
Głównym celem programu Horyzont Europa jest finansowanie 

przełomowych badań i innowacji. Budżet na lata 2021 – 2027 wyniesie 

aż 1 087,6 mln EUR. Jednym z konkursów w programie Horyzont 

Europa jest EIC Accelerator.

O wsparcie mogą aplikować samodzielnie podmioty spełniające 

kryteria MŚP lub podmioty spełniające kryteria tzw. małych mid-caps -

zatrudniające do 500 osób posiadające produkt lub rozwiązanie 

zaawansowany badawczo na poziomie TRL 5/6 (tj. dokonano 

demonstracji prototypu lub modelu systemu w warunkach zbliżonych 

do rzeczywistych).

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie zarówno na 

innowacje technologiczne, jak i nietechnologiczne -społeczne czy 

usługowe, które wiążą się z tzw. innowacją przełomową oraz 

jednocześnie wykazują wysoki potencjał wdrożenia na rynku 

europejskim oraz globalnym.
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WPROWADZENIE

Kto może otrzymać 
dotację?
Możesz złożyć wniosek, jeśli spełniasz jeden z 
następujących warunków kwalifikacyjnych:

• Jesteś pojedynczym przedsiębiorstwem typu start-
up lub MŚP (w tym przedsiębiorstwem typu spin-
out) z siedzibą w państwie członkowskim UE lub 
kraju stowarzyszonym.

• Jesteś „małą spółką o średniej kapitalizacji” (do 500 
pracowników) z siedzibą w państwie członkowskim 
UE lub kraju stowarzyszonym. Działania, na które 
zamierzasz sfinansować musza znajdować się na 9 
poziomie TRL (np. komercjalizacja i wprowadzenie 
na rynek). Możesz ubiegać się tylko o komponent 
inwestycyjny.

Ponadto: rozwiązanie musi wykazywać wysoki 
potencjał do wdrożenia i szerokiej komercjalizacji na 
rynku europejskim oraz globalnym.
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Wynagrodzenia
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Na co można przeznaczyć 
dofinansowanie?

Zakup towarów
i usług

Wydatki związane 
z pracami B+R

Podwykonawstwo Koszty podróży Amortyzacja 
środków trwałych

Rozwój i 
demonstracja 
technologii

Rozwój technologii, 
przetestowanie w praktyce 
planowanego rozwiązania / 
produktu /usługi/ procesu 
(prototypowanie, skalowanie, 
demonstracja, miniaturyzacja, 
replikacja, powielanie 
rynkowe)
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Poziom 
dofinansowania

Terminy naborów 
wniosków

Łączny budżet naboru na 2021 rok wynosi 1 087,6 
mln EUR, z czego 592,5 mln EUR przeznaczone 
jest na nabór ogólny i 495,1 mln EUR na 
tematyczny

Grant: Dofinansowanie w wysokości do 70% 
kosztów kwalifikowanych (od 0,5-2,5 mln EUR)

Finansowanie mieszane: dotacja do 70% kosztów 
kwalifikowanych (do 2,5 mln EUR), finansowanie 
kapitałowe do 15 mln EUR (wymagana dodatkowa 
ocena due diligence); coaching

Wniosek wstępny: nabór w trybie ciągłym 
(ocena do 4 tygodni). 

Wniosek właściwy: 
• do 9 czerwca 2021 (I nabór); 
• do 6 października 2021 (II nabór).
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Co oferujemy?

01

Zanim zaczniemy 
przygotowywać projekt 
dotacyjny, musimy lepiej 
poznać Twoją firmę. 
Prowadzimy bezpłatną 
dogłębną i kompleksową 
analizę koncepcji projektu, 
aby upewnić się, że Horyzont 
EIC Accelerator to 
odpowiedni wybór.

Przygotowując projekt do 
konkursu EIC Accelerator, 
skupiamy się na czynnikach, 
które zwiększą Twoje szanse na 
zdobycie dotacji. Wspieramy Cię 
również w przygotowaniu 
wszystkich dokumentów 
związanych z ofertowaniem i 
rozeznaniem rynku.

Nasi doradcy z działu rozliczeń 
posiadają ponad 15-letnie 
doświadczenie w realizacji i 
rozliczaniu dotacji. Oferujemy 
pełne wsparcie: przygotowujemy 
wnioski o płatność, wnioski o 
zmiany w projekcie, wnioski 
sprawozdawcze, 
przeprowadzamy ofertowanie, 
kończąc na wsparciu podczas 
kontroli projektu.

Bezpłatna analiza 
szans
na pozyskanie dotacji

02

Przygotowanie 
wniosku
o dofinansowanie

03

Rozliczanie 
dotacji

Oferujemy pełne wsparcie na każdym etapie procesu pozyskiwania dotacji, począwszy od kompleksowej 
oceny koncepcji i możliwości finansowania, poszukiwania partnerów, przygotowania wniosku o 
dofinansowanie, skutecznego udziału w panelu ekspertów, na rozliczaniu dotacji i zarządzaniu projektem 
kończąc.
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DLACZEGO WARTO Z NAMI
WSPÓŁPRACOWAĆ?

Wiemy jak odnieść 
sukces
Nasi specjaliści pomogli w 
pozyskaniu środków na 42 projekty 
badawczo-rozwojowe.

Know-How
Nasze know-how czerpiemy z 

wieloletniego doświadczenia. 

Rozumiemy złożoność dotacji i 

wiemy, jak zastosować ich zasady 

do Twojej projektu.

Byli eksperci NCBR, 
PARP, BGK, Komisji 
Europejskiej
Dział doradczy tworzą byli eksperci 

naukowo-gospodarczy takich 

instytucji jak: Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju, Bank 

Gospodarstwa Krajowego, 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 

Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości oraz Komisji 

Europejskiej.

1 Interdyscyplinarny 
zespół
Nasz zespół składa się z naukowców 
(Doktorów nauk technicznych), 
doradców podatkowych, prawników 
oraz finansistów. Tak szerokie 
kompetencje gwarantują szybkie 
oraz bezpieczną realizację dotacji.

Kompleksowa obsługa 
Oferujemy pełne wsparcie w 
pozyskanie dotacji z Horyzont 
EIC Accelerator, począwszy od 
kompleksowej oceny koncepcji i 
możliwości finansowania, 
poszukiwania partnerów, 
przygotowania wniosku o 
dofinansowanie, skutecznego 
udziału w panelu ekspertów, na 
rozliczaniu dotacji i zarządzaniu 
projektem kończąc.

2
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PROJEKTY NA KTÓRE OSTATNIO 
POZYSKALIŚMY DOTACJE

Promar PPH Sp. z o.o.

Realizowany projekt badawczy dotyczył zmiany dotychczas 

stosowanego procesu produkcji przypraw i tym samym 

poszerzenia posiadanego zaplecza technologicznego. Efektem 

wdrożenia rezultatów projektu będą przyprawy o niespotykanej 

na rynku czystości mikrobiologicznej i cechach 

organoleptycznych. Dofinansowanie dla projektu wyniosło 1,86 

mln PLN

1

Opoczno I Sp. z o.o.

Oczekiwanym celem prac B+R jest uzyskanie produktu o 

właściwościach, które nie są dostępne wśród rozwiązań 

konkurencyjnych i stanowić będą istotny wyróżnik na mocno 

konkurencyjnym rynku ceramiki. Dofinansowanie wynosi ponad 

50% i obejmuje koszty m.in takie jak wynagrodzenia 

pracowników, surowce potrzebne do prowadzenia badań czy 

usługi podwykonawców (np. przebadanie nowej kompozycji 

szkliw).

3

Celem projektu stało się zatem opracowanie innowacji 

produktowej – struktur polimerowych do zastosowań jako 

środki dyspergujące, w wilgotnych mieszankach betonowych, 

formowanych w procesie wibroprasowania. Oczekuje się, że 

nowe produkty umożliwią poprawę jakości wytwarzanych 

elementów betonowych w zakresie wytrzymałości na 

rozciąganie, nasiąkliwości, mrozoodporności oraz ścieralności. 

Wartość projektu: 6,4 mln PLN

Hufgard Polska Sp. z o.o.

2
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NASZ KREATYWNY ZESPÓŁ

„Dążymy do tego, aby zachwycać nie tylko 
naszych klientów, lecz także siebie 
samych.”
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Jesteśmy zarówno umysłami ścisłymi, jak i twórcami. Od naszego zespołu 
oczekujemy nie tylko logicznego i abstrakcyjnego myślenia, lecz także 
szalonej kreatywności i zdolności do nieliniowego rozumowania.
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Rekomendujemy dodatkowe usługi związane z innowacjami oraz 
rozwojem przedsiębiorstw.

POZYSKANIE 
DOTACJI

Wspieramy firmy w pozyskiwaniu dotacji.

ROZLICZANIE 
DOTACJI

Oferujemy pełen pakiet usług związany z 
rozliczaniem zewnętrznego finansowania. 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 
DOTACJĄ

Kompleksowy przegląd dokumentacji 
projektowej. Rekomendujemy działania naprawcze.

ULGA B+R

Wdrażamy ulgi podatkowe na badania i rozwój

ZNAKI
TOWAROWE

Dokonujemy nowych zgłoszeń oraz rozszerzenia 
ochrony znaków

IP BOX

Innowacyjne 5% podatku. Innovation Box to rodzaj 
zachęty podatkowej, dzięki której firmy mogą 
zapłacić znacząco mniejszy podatek CIT/PIT.

PATENTY
WZORY PRZEMYSŁOWE

Dokonujemy zgłoszeń zarówno na terenie Polski, 
Unii Europejskiej jak i w wybranych krajach świata.

BADANIE STANU 
TECHNIKI

Przeprowadzamy badania zdolności 
patentowej wynalazków, stanu techniki

BADANIE STATUSU 
MŚP

Określamy status przedsiębiorstw zgodnie z 
rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014
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NASZE USŁUGI
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NASI KLIENCI
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Firma InnovaTree wyróżnia się otwartym i elastycznym podejściem do 
klienta. Podjęte zobowiązania realizuje z dużym zaangażowaniem i co 
najważniejsze – z dużą skutecznością. Gorąco polecam i zachęcam do 
współpracy z InnovaTree

- Dominik Piekarski / Prezes Zarządu Opoczno Sp. z o.o.

W imieniu firmy Promar pragnę wyrazić zadowolenie ze współpracy z 
firmą InnovaTree. Usługi firmy InnovaTree świadczone są na wysokim 
poziomie, a zaangażowanie ich zespołu w realizację zadań, 
elastyczność oraz umiejętności dostosowane są do specyfiki naszej 
branży.

- Robert Śmiałek / Dyrektor Działu Rozwoju Promar PPH Sp. z 
o.o.

Potwierdzam że firma InnovaTree Sp. z o.o. jest firmą godna polecenia, 
która przy prowadzeniu naszego projektu wykazuje się profesjonalizmem, 
wysoką jakością świadczonych usług, a przede wszystkim doświadczeniem 
zawodowym co przyczynia się do efektywnej współpracy na każdym 
etapie realizacji projektu.

- Dariusz Gaszek / MDM NT Sp. z o.o.
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CO ONAS MÓWIĄ
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Nie wiesz, czy Twoja firma ma 
szanse na pozyskanie dotacji 
EIC Accelerator?

Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza praca jest chroniona przepisami prawa 
autorskiego. Wykonanie kserokopii lub powielanie inną metodą oraz 

rozpowszechnianie bez zgody InnovaTree Sp. z o.o. w całości lub części jest 
zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. 

Copyright © 2021 by InnovaTree Sp. z o.o.

EIC Accelerator – Ulotka (2021_04_20)

Bez obaw, dzięki naszej bezpłatnej ocenie lepiej 
zrozumiesz dotację EIC Accelerator oraz dowiesz się 
czy warto składać wniosek o dofinansowanie.

E: pawel.sieczkowski@innovatree.pl

T: +48 502 095 440


