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EIC ACCELERATOR 
PODSTAWOWE INFORMACJE   

 

 

W ramach działania EIC Accelerator aplikacje składać 

mogą przede wszystkim startupy oraz przedsiębiorstwa 

należące do sektora MŚP. Z aplikowania wykluczone są 

konsorcja). 

Projekt nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. W 

momencie aplikowania projekt powinien znajdować się na 

poziomie gotowości technologicznej (TRL) nr 6 lub 

(wyłącznie wyjątkowo) nr 5, co oznacza, że technologia 

będąca przedmiotem projektu powinna mieć postać 

prototypu w wersji laboratoryjnej. Celem projektu jest 

doprowadzenie technologii / rozwiązania (innowacyjnego 

min. w skali europejskiej), na skutek realizacji działań 

objętych dofinansowaniem, do TRL 8. TRL 9 powinien 

zostać przeprowadzony z własnych środków (najbardziej 

racjonalny sposób realizacji projektu) lub ze środków 

komponentu inwestycyjnego EIC Accelerator. 

Więcej na temat poziomów gotowości technologicznej 

przeczytasz TUTAJ 

Projekt oceniany jest w ramach trzech etapów: 

► Etap I: short application (ocena: 4-6 tyg.) 

► Etap II: full application (ocena: 6 tyg.) 

► Etap III: panel z jury (panel 10-12 tyg. od zakończenia 

naborów pełnych wniosków – full application) 

 

Nabór do pierwszego etapu konkursu odbywa się w 

trybie ciągłym. Pozytywna ocena umożliwia złożenie 

pełnego wniosku (w ciągu 12 mies. od oceny short 

application). Złożenie pełnego wniosku (full application) 

będzie możliwe w 2022 r. w następujących terminach: 23 

marca 2022, 15 czerwca 2022 i 5 października 2022 (cut-

off dates). Pozytywna ocena pełnego wniosku skutkuje 

zaproszeniem Wnioskodawcy do ostatniego etapu 

(panelu z jury). Panel odbywa się w ciągu 10-12 tygodni 

od dnia zakończenia naboru pełnych wniosków. 40 

minutowy panel odbywa się w Brukseli lub online. 

 

Short application oceniany jest w ramach następujących 

kryteriów zerojedynkowych („GO/NO GO”): 

► Excellence: poziom nowości, zakres innowacyjności 

rozwiązania, „timing” innowacji 

► Impact: potencjał do komercjalizacji, potrzeby 

finansowe (wstępny budżet), wpływ projektu na 

aspekty społeczne, gospodarcze, środowiskowe itp. 

► Level of risk, implementation, need for Union 

support: zdolności zespołu i motywacja 

 

 

 

Krótki wniosek (short application) składa się z 

uproszczonego formularza interaktywnego, krótkiej 

prezentacji (10 slajdów) oraz 3-minutowego video 

opisującego pomysł na projekt. 

Long application oceniany jest w ramach kryteriów 

zerojedynkowych („GO/NO GO”): 

 

► Excellence: wykonalność technologiczna projektu, 

uregulowana kwestia praw własności 

intelektualnej, przełomowość oraz możliwość 

kreowania rynku, timing, 

► Impact: analiza rynku i konkurencji, strategia 

komercjalizacji rozwiązania, kluczowi partnerzy, 

potencjał do skalowania, pozytywny szerszy wpływ 

projektu, 

► Level of risk, implementation, need for Union 

support: jasny plan wdrożenia rozwiązania 

opracowanego w ramach projektu, analiza ryzyka 

inwestycyjnego (musi być wysokie), ocena 

dotycząca ograniczenia ryzyka, zdolności i 

motywacje zespołu B+R. 

2.5 mln EUR 
Maksymalny poziom dotacji projektu to 2,5 mln EUR 

– przy dofinansowaniu kosztów kwalifikowanych na 

poziomie 70 % 

 

 

W ramach projektów możliwe jest sfinansowanie 

następujących kosztów kwalifikowanych: 

▪ Wynagrodzenia kadry B+R, personelu 

technicznego (um. o pracę, umowy zlecenie) 

▪ Materiały, podzespoły, elementy prototypu 

▪ Usługi (gł. Podwykonawstwo) 

▪ Delegacje (podróże pracowników związane z 

projektem) 

▪ Amortyzacja (koszty użytkowania środków 

trwałych) – przez czas wykorzystania w 

ramach projektu B+R 

▪ Koszty pośrednie (pozostałe koszty związane z 

projektem, rozliczane ryczałtowo w wysokości 

25% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem 

kosztów podwykonawstwa) 

https://www.rdsolutions.pl/2022/01/30/jak-ocenic-gotowosc-technologii-powstalej-w-ramach-prac-br/


 

  

 

CZY WARTO ZAAPLIKOWAĆ? 

 

 

 

 

Złożenie wniosku w EIC Accelerator będzie dobrym 

rozwiązaniem, jeśli: 

• Twój pomysł (produkt, usługa) ma szansę 

zrewolucjonizować dotychczasowy rynek europejski 

lub światowy 

• Rozwój produktu / usługi wiąże się z wysokim 

ryzykiem 

• Opierasz się o przełomowe odkrycia technologiczne, 

tzw. deep tech* 

• Potrzebujesz finansowania, zanim innowacyjny 

produkt / usługa zacznie generować zysk 

• Dysponujesz prototypem rozwiązania (TRL 6), które 

musi zostać zoptymalizowane, przetestowane, 

dopracowane w ramach prac o charakterze B+R 

• Projekt charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem 

niepewności i poprawne określenie potencjału 

komercyjnego nie jest możliwe. 

 

 
 

Kryteria oceny projektu: 

 

EXCELLENCE – poziom innowacyjności 

✓ Czy i dlaczego innowacja ma charakter przełomowy w porównaniu z istniejącymi produktami, usługami i 

modelami biznesowymi? 

✓ Czy planowane rozwiązanie tworzy nowe rynki lub znacząco zmienia już istniejące? 

✓ Czy czas na opracowanie i wdrożenie opisywanej innowacji jest odpowiedni pod względem rynkowych, 

użytkowników, społecznych lub naukowych trendów i rozwoju technologicznego? 

✓ Czy innowacja opiera się na o TRL minimum 5/6? 

✓ Czy Twoja firma posiada niezbędne Prawa Własności Intelektualnej, aby zapewnić swobodę działania i 

odpowiednią ochronę pomysłu? 

IMPACT – wpływ 

✓ Czy innowacja ma potencjał do zwiększenia skali? 

✓ Czy koszty są dobrze oszacowane i realistyczne? 

✓ Czy innowacja, jeśli zostanie skutecznie skomercjalizowana, będzie miała wpływ społeczny, gospodarczy, 

środowiskowy lub klimatyczny? 

✓ Czy rynek został dobrze oszacowany i czy analiza konkurencji została trafnie zdiagnozowana? 

✓ Czy istnieje przekonująca i przemyślana strategia komercjalizacji? 

✓ Czy zidentyfikowano i zaangażowano kluczowych partnerów potrzebnych do opracowania i komercjalizacji 

innowacji 

LEVEL OF RISK, IMPLEMENTATION, NEED FOR UNION SUPPORT – poziom ryzyka, istotność 

✓ Czy zespół ma zdolność i kompetencję do wdrożenia propozycji innowacji i wprowadzenia jej na rynek? Czy 

istnieje plan zdobycia kluczowych kompetencji, których obecnie brakuje? 

✓ Czy istnieje jasny plan wdrożenia z określonymi kamieniami milowymi, pakietami roboczymi i wynikami, wraz z 

realistycznymi zasobami i harmonogramem? 

✓ Czy charakter i poziom ryzyka inwestycji w twoją innowację oznacza, że uczestnicy rynku nie są chętni do 

samodzielnego zaangażowania całej kwoty? 

✓ Czy zidentyfikowano główne zagrożenia wraz ze środkami, które należy podjąć, aby je złagodzić? 

 

 

 

 

 

*Termin „deep tech” został wprowadzony do języka 

biznesowego przez Swati Chaturvedi, współzałożyciela 

i dyrektora generalnego firmy inwestycyjnej Propel(x).  

Są to rozwiązania przełomowe, zbudowane wokół 

unikatowych, chronionych oraz trudnych do 

odtworzenia osiągnięć technologicznych. 

W kontekście biznesowym rozwiązania „deep tech” 

charakteryzują natomiast  trzy kluczowe atrybuty: 

▪ wysoki  potencjał oddziaływania na otoczenie 

(tzw. impact) 

▪ długi czas osiągania dojrzałości rynkowej, czyli 

czas od pojawienia się koncepcji do jej 

wdrożenia. 

▪ znaczne zapotrzebowanie na kapitał 



 

 

EIC ACCELERATOR 

OCENA PROJEKTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

long application

3 ekspertów OCENA ZDALNA

min. 3 x GO

PANEL EKSPERTÓW
do 6 ekspertów

GO

NO GO z 
szansą

NO GO Seal of 
excellence

NO GO

NO GO

Ponowne jednokrotne 
złożenie wniosku long

Ponowne jednokrotne 
złożenie wniosku long

Ocena złożonych wniosków przebiega zdalnie i dokonywana jest przez ekspertów z zakresu zarządzania projektem, 

technologii, innowacji, inwestycji, finansów, przedsiębiorczości. W przypadku niepowodzenia w ocenie jednokrotnie 

można złożyć skorygowany wniosek, zaś w przypadku dalszego niepowodzenia ten sam projekt może zostać złożony 

ponownie po 12 miesiącach. W przypadku niepowodzenia na panelu ekspertów w zależności od otrzymanej 

punktacji można złożyć ponownie long lub short application. 

Z danych za rok 2021 wynika, że short application uzyskuje zielone światło w 60%. Comiesięcznie składanych jest 

średnio 730 aplikacji. Dane za  rok 2021 wskazują także, że 16% wniosków w ocenie online otrzymuje decyzję o 

dopuszczeniu do panelu ekspertów. Dla Polski wskaźnik ten wynosi 25%. Po panelu z ekspertami 49% wniosków 

otrzymuje pozytywna decyzję o dofinansowaniu. 

 

 

 



 

 

DOKUMENTACJA KONKURSOWA 

 

 

1. Strona konkursu EIC Accelerator 

2. Program pracy EIC 2022 

3. Przewodnik dla aplikantów 

4. Wzór umowy (General Model Grant Agreement) 

 

W sytuacji, gdy firma posiada zweryfikowany produkt / technologię, może ubiegać się o dofinansowanie na 

dopracowanie swojego pomysłu w ramach konkursu EIC Accelerator. 

Accelerator to program akceleracyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze wszystkich branż. W konkursie w 

ograniczonym zakresie mogą partycypować także duże przedsiębiorstwa – tzw. small mid-caps (zatrudniające do 500 

pracowników), jednak ich udział jest ograniczony wyłącznie do komponentu inwestycyjnego (stąd też w niniejszej 

broszurze koncentrujemy się wyłącznie na wsparciu grantowym dla MŚP). 

W ramach EIC Accelerator Komisja Europejska preferuje projekty charakteryzujące się wysokim poziomem ryzyka oraz 

wysokim potencjałem rozwojowym oraz innowacyjnym. O wsparcie firma musi aplikować samodzielnie. Nie ma 

możliwości złożenia wniosku jako konsorcjum. 

 

  

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
https://eic.ec.europa.eu/system/files/2022-02/EIC%20Work%20Programme%202022.pdf
https://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2022/02/Guide-for-Applicants_V1.6_2022.pdf
https://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2021/08/General-Model-Grant-Agreement_EIC-Accelerator.pdf


 

 

 

 

KONTAKT 

 

 

► Rafał Wiśniewski 
e-mail: r.wisniewski@roseti.pl 
tel. 500 135 122 
 

► Artur Piskor 

e-mail: a.piskor@rdsolutions.pl 

 

► Monika Kwaśniak-Kominek 

e-mail: m.kwasniak@rdsolutions.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roseti Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr 0000678697, NIP: 6762530107, REGON: 367327337. 

Strona internetowa: https://roseti.pl/ 

 

R&D Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Edwarda Dembowskiego 10/40, 43-300 

Bielsko-Biała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000785579, kapitał zakładowy 5.000 zł, NIP: 9372721373, REGON: 383314121. 

Strona internetowa: https://www.rdsolutions.pl 
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