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Przewodnik koncentruje się na przedstawieniu możliwości
wsparcia Startupów jakie dają Fundusze Europejskie.
Niemniej jednak w pierwszej części zatytułowanej Baza
Wiedzy znajdują się informacje, z którymi przyszli
startupowcy powinni się zapoznać. 

Przedstawione w przewodniku treści są bezpośrednio
związane z podstawowymi kryteriami/wymaganiami jakie
są stawiane przez podmioty udzielające wsparcia
innowatorom. Wyjaśnia w przystępny sposób pojęcie
innowacji,  pozwala również zorientować się na jakim
poziomie zaawansowania znajduje się nasz przyszły
produkt, zwraca uwagę na kwestie związane z ochroną
praw własności przemysłowej, czy prezentacji  naszego
pomysłu przed inwestorami.
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Opracowanie ma charakter informacyjny i  jest aktualne na
czas przygotowania (grudzień 2021).  W celu pozyskania
bieżących informacji  o źródłach wsparcia startupów
zachęcamy do kontakt z Siecią Punktów Informacyjnych
Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim.
Zachęcamy również do śledzenia strony internetowej oraz
mediów społecznościowych, gdzie będziemy informować         
o organizowanych przez nas spotkaniach informacyjnych
w 2022 roku realizowanych w ramach inicjatywy
„Podkarpacka Akademia Startupów”.
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STARTUP

SPIN-OFF SPIN-OUT 

można najprościej zdefiniować jako nowe przedsiębiorstwo, które zamierza wprowadzić
na rynek swój innowacyjny produkt (wyrób/usługę) i odnieść światowy sukces. Startupy
najczęściej kojarzone są z branżą technologiczną czy informatyczną, aczkolwiek                         
w innych sektorach gospodarki radzą sobie równie dobrze.  Krótką i bardzo konkretną
definicję startupu przedstawił Steve Blank (amerykański przedsiębiorca, pedagog, autor
i mówca): „Startup to tymczasowa organizacja, która szuka swojego skalowalnego,
powtarzalnego  i rentownego modelu biznesowego”.

to nowe przedsiębiorstwo założone                      
w celu komercjalizacji innowacyjnych
pomysłów lub technologii. Zazwyczaj
przyjmuje formę prawną spółki
kapitałowej (sp. z o.o., spółka akcyjna).
Założycielem spin-offu musi być co
najmniej jedna osoba, która jest
pracownikiem jednostki naukowej bądź
studentem albo absolwentem uczelni
wyższej. Spin-offy są z reguły niezależne
osobowo i kapitałowo od jednostki
naukowej, z której się wywodzą, ale
często występuje między nimi
współpraca na zasadach rynkowych. 

to nowe przedsiębiorstwo, działające
zazwyczaj w formie spółki kapitałowej
(sp. z o.o., spółka akcyjna), utworzone
przez co najmniej jednego pracownika
jednostki naukowej bądź studenta lub
absolwenta uczelni oraz jednostkę
naukową/uczelnię lub ich jednostkę
organizacyjną powołaną do komercja-
lizacji prowadzonych prac badawczo-
rozwojowych. Tego typu podmiot jest
powiązany osobowo lub kapitałowo                       
z jednostką naukową lub uczelnią,
stanowiącą dla niej w tej sytuacji
jednostkę macierzystą.

BAZA
WIEDZY
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krótką historią swojej działalności,
innowacyjnością,
skalowalnością (skalowalny biznes to taki, w którym już na
samym początku jesteśmy w stanie określić wielkość i czas
trwania przedsięwzięcia),
rozwiązywaniem istniejących problemów,
niepewnością (ryzyko związane z nowym rynkiem).

Startupy charakteryzują się pewnymi cechami, które wyróżniają
je spośród nowopowstałych firm, w tym m.in.:

Sukces odnoszą STARTUPY, które odpowiedziały sobie na pytanie: czy na rynku istnieje
realna potrzeba na obecność naszego innowacyjnego wyrobu lub usługi?
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INNOWACJA

Innowacja produktowa – obejmuje wdrożenie na rynek wyrobów lub usług, które
odznaczają się nowymi lub znacząco udoskonalonymi cechami funkcjonalnymi lub
użytkowymi.

Innowacja procesowa – dotyczy wdrożenia nowej lub ulepszonej metody produkcji lub
dostawy. Jej głównym celem jest obniżenie kosztów wytwarzania lub dostawy.

Innowacja marketingowa – polega na wdrożeniu nowej metody marketingowej wiążącej
się ze znaczącymi zmianami w projekcie/konstrukcji produktu lub w opakowaniu,
dystrybucji, promocji lub strategii cenowej. Jej celem jest m.in.: umocnienie pozycji
produktu na rynku, zdobycie nowych rynków.

Innowacja organizacyjna – to wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez
firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.
Celem innowacji organizacyjnej jest m.in. optymalizacja kosztów działania firmy.

*źródło:
Podręcznik Oslo 2018, opublikowany na stronie Głównego Urzędu Statystycznego

Uwaga: W programach finansowanych z Funduszy Europejskich do wsparcia kwalifikują
się innowacje na poziomie co najmniej krajowym (dotyczy głównie startupy).

BAZA
WIEDZY
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to wdrożenie do działalności gospo-
darczej nowych lub znacząco
ulepszonych rozwiązań produktowych,
procesowych, marketingowych lub
organizacyjnych.
O innowacyjności możemy mówić jeśli
nowy produkt/nowa technologia różnią
się znacząco od produktów/technologii
obecnie wytwarzanych/stosowanych na
rynku docelowym na poziomie co
najmniej jednej cechy kluczowej z punktu
widzenia odbiorców.
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TRL (TECHNOLOGY READINESS LEVEL)
w tłumaczeniu na język polski Poziom Gotowości Technologicznej. Sama nazwa
wskazuje, iż metodyka ta służy do określenia etapu, na jakim znajduje się nasz pomysł,
projekt czy wynalazek.

BAZA
WIEDZY

Programy współfinansowane z Funduszy
Europejskich wspierające startupy
/innowatorów często wymagają
określenia poziomu TRL naszego
pomysłu, aby zweryfikować czy
kwalifikuje się on do konkretnego
programu oraz jaki poziom TRL musimy
osiągnąć w trakcie realizacji samego
projektu, żeby zakończyć go z sukcesem.

Poziom I – zaobserwowano i opisano podstawowe zasady danego zjawiska. 
Poziom II – określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. 
Poziom III – potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub
koncepcje technologii. 
Poziom IV – zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy
w warunkach laboratoryjnych. 
Poziom V – zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii      
 w środowisku zbliżonym do rzeczywistego. 
Poziom VI – dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu
technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. 
Poziom VII – dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach
operacyjnych. 
Poziom VIII – zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii. 
Poziom IX – sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło
zamierzony efekt. 

Wyróżnia się dziewięć poziomów gotowości technologicznej TRL:

Poziomy gotowości technologicznej szczegółowo opisane zostały w załączniku do
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2020 r.                          
w sprawie zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju związanych z realizacją badań
naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. 
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TRL (TECHNOLOGY READINESS LEVEL)

Każdy poziom gotowości technologicznej odzwierciedla odpowiedni rodzaj prac B+R.
Poszczególne poziomy dzielimy na:

BAZA
WIEDZY

Badania podstawowe (poziom I wg skali TRL) - oryginalne prace badawcze
eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu
zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez
nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.
Badania przemysłowe (poziomy TRL II-VI) - badania mające na celu zdobycie nowej
wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów                        
i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów,
procesów i usług. Badania przemysłowe to pierwsze wyniki w laboratorium, to
pierwsze potwierdzenie naszych założeń badawczych, może pierwszy, bardzo
surowy prototyp.
Prace rozwojowe (poziomy TRL VII-IX) - są bardziej praktycznym zastosowaniem
odkryć badawczych lub też osiągnięć innej wiedzy w planowaniu lub projektowaniu
produkcji nowych lub znacznie udoskonalonych produktów, procesów
technologicznych lub usług, które mają miejsce przed rozpoczęciem produkcji
seryjnej. Prace rozwojowe to wyjście z laboratorium, wyjście do środowiska
zbliżonego do rzeczywistego, funkcjonalnie kompletne prototypy oraz linie
pilotażowe lub demonstracyjne, bliskość do końcowego produktu.

to osoby prywatne, które inwestują swój
kapitał w innowacyjne przedsięwzięcia na
początkowych etapach ich powstania.
Dzięki własnemu doświadczeniu w prowa-
dzeniu rentownych biznesów, służą
firmom (przede wszystkim startupom) nie
tylko wsparciem finansowym, ale także 
 mentoringiem oraz siecią kontaktów.
Kapitał inwestowany przez aniołów
biznesu w innowacyjne przedsięwzięcie
nie przybiera postaci pożyczki, lecz wpro-
wadzany jest do przedsiębiorstwa za
pomocą wykupienia w nim udziałów. 

ANIOŁOWIE BIZNESU 
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są to obszary/branże, których rozwój zapewni tworzenie innowacyjnych rozwiązań, a te
bezpośrednio podniosą konkurencyjność gospodarki na arenie międzynarodowej.
Wsparciem ze środków Unii Europejskiej obejmowane są projekty wpisujące się w inteli-
gentne specjalizacje, zarówno krajowe jak też regionalne (dotyczy w szczególności
startupów).

Krajowa inteligentna specjalizacja jest dokumentem otwartym, który podlega ciągłej
weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany
społeczno-gospodarcze. Lista krajowych inteligentnych specjalizacji (obowiązuje od
1.01.2021 r.). 

Zdrowe społeczeństwo
KIS 1. Zdrowe społeczeństwo

Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa
KIS 2. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-
drzewnego  
KIS 3. Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjali-
stycznej oraz inżynierii środowiska

Zrównoważona energetyka
KIS 4. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazyno-
wania, przesyłu i dystrybucji energii
KIS 5. Inteligentne i energooszczędne budownictwo
KIS 6. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady
KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym - woda, surowce kopalne, odpady

Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym)
KIS 8. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym
nanoprocesy i nanoprodukty
KIS 9. Elektronika i fotonika
KIS 10. Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinfor-
macyjne  
KIS 11. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
KIS 12. Inteligentne technologie kreacyjne
KIS 13. Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek
pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport
morski i śródlądowy  

Szczegółowy opis KIS dostępny jest na stronie głównej Ministerstwa Rozwoju i Technologii
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KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE (KIS) 

BAZA
WIEDZY

8

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/krajowe-inteligentne-specjalizacje
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REGIONALNE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE (WOJEWÓDZTWA MAKROREGIONU
POLSKI WSCHODNIEJ).

BAZA
WIEDZY

Źródło: Strona główna Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Powodzenie w biznesie to w głównej mierze zasługa naszego
innowacyjnego pomysłu, w związku z tym powinniśmy mieć
opracowaną strategię jego ochrony. Możliwości zabezpieczenia
pomysłu przed nieuprawnionym jego wykorzystaniem jest kilka.
Przedstawiamy je poniżej, zastrzegając że informacje te
powinny być traktowane jedynie jako wskazówki. W celu
uzyskania specjalistycznej wiedzy w tym zakresie zachęcamy
do kontaktu   z osobami/podmiotami zawodowo zajmującymi
się kwestiami ochrony praw własności przemysłowej.

9
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OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Zanim podejmiemy decyzję o wyborze strategii ochrony pomysłu powinniśmy
przeprowadzić samodzielnie lub zlecić ekspertom (rzecznikom patentowym) badania
czystości patentowej. Są to analizy specjalistycznych baz i sprawdzenie, czy nasz nowy
pomysł tj. produkt/technologia/przepis/receptura, które chcemy wprowadzić na rynek
nie naruszą praw wyłącznych osób trzecich tj. czy takie rozwiązanie nie zostało
zgłoszone do ochrony lub nie jest chronione na rzecz innego podmiotu. Generalizując
możemy stwierdzić, że badania czystości patentowej przeprowadzamy w celu
upewnienia się, że możemy bez przeszkód wdrażać nasz pomysł oraz czy i w jaki sposób
będziemy mogli go chronić.

BAZA
WIEDZY

Oznaczenie stron,
Sprecyzowanie tego, jakie informacje są poufne,
Czas trwania obowiązku zachowania poufności,
Określenie celu, do którego informacje mogą być wykorzystane,
Opisanie działań, jakie strona otrzymująca powinna podjąć w celu zachowania
poufności informacji,
Opisanie konsekwencji naruszenia zakazu (kary umowne).

1. Umowa o zachowaniu poufności - NDA (non-disclosure agreement)

Umowa o zachowaniu poufności to dokument spotykany w obrocie gospodarczym, który
sporządza się w celu ochrony poufnych informacji przed wykorzystaniem przez osoby
nieuprawnione np. kontrahentów, pracowników firmy, wspólników, czy inwestorów.
Przed zawarciem tego rodzaju umowy należy dokładnie przeanalizować jej zapisy. Treść
tejże umowy powinna zawierać takie elementy jak:

2. Tajemnica przedsiębiorstwa 

„Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są
powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są
łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub
rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu
utrzymania ich w poufności” (art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji).

10



PN

Your Back-to-School

OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

BAZA
WIEDZY

muszą to być informacje posiadające istotną wartość gospodarczą (np. know-how,
receptura, projekt),
dostęp do tych informacji nie może być ogólnodostępny,
zostały podjęte konkretne działania, aby utrzymać te informacje w tajemnicy.

są nowe, czyli przed datą zgłoszenia patentu nie zostały zaprezentowane publicznie
(w formie pisemnej, ustnej lub np. w formie wystawy lub prezentacji),
posiadają poziom wynalazczy, czyli w sposób oczywisty nie wynikają z obecnego
stanu techniki,
nadają się do przemysłowego stosowania,
są rozwiązaniem o charakterze technicznym, czyli takim, które może być
wykorzystywane (w  jakikolwiek sposób) w działalności przemysłowej lub rolniczej.

produkty,
urządzenia,
sposoby,
zastosowania.

Ustawowa definicja porusza kilka kwestii, które muszą być łącznie spełnione, aby dane
informacje zostały uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa:

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa może skutkować wszczęciem postępowania
karnego, a w konsekwencji wydaniem wyroku skazującego:

„Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej
osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą
tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2” (art. 23 ust. 1
Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

3. Zgłoszenie w Urzędzie Patentowym

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej obejmuje swoją
ochroną m.in.: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, czy znaki towarowe.

Patent na wynalazek*
Patenty udzielane są na wynalazki, które:

Wyróżnia się cztery kategorie wynalazków:

*źródło: Publikacja dostępna na stronie głównej Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej
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https://uprp.gov.pl/sites/default/files/2019-12/Ochrona_wlasnosci_przemyslowej_w_pigulce.pdf
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OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

BAZA
WIEDZY

słowny,
słowno-graficzny,
graficzny,
przestrzenny,
dźwiękowy.

słowne (wyrazy, slogany),
słowno-graficzne (np. wyrazy z elementami graficznymi).

Prawo ochronne na wzór użytkowy
Wzorem użytkowym jest nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania
rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu                      
o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie
części o trwałej postaci. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli
pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub
korzystaniu z wyrobów.

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu
lub jego część, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów,
kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wzory
przemysłowe mają zastosowanie w szerokiej gamie produktów, od produktów
luksusowych po przedmioty codziennego użytku, od zabawek, biżuterii, mebli,
samochodów lub ich części, do urządzeń i przyrządów technicznych czy budowli
architektonicznych. Wzory przemysłowe pełnią ważną rolę przy podejmowaniu decyzji
dotyczących kreowania nowych produktów i ich opakowań.

Prawo ochronne na znak towarowy
Znakiem towarowym jest każde oznaczenie jeżeli nadaje się do odróżniania towarów (lub
usług) jednego przedsiębiorstwa od towarów (lub usług) innego przedsiębiorstwa.

Katalog form przedstawieniowych znaków jest otwarty, przykładowe rodzaje znaku to:

Najczęściej wykorzystywanymi formami przedstawieniowymi są oznaczenia:

12



Starając się o wsparcie z Funduszy Europejskich nie powinniśmy zapominać o takich
kwestiach jak przewagi konkurencyjne. W ramach tego kryterium ocenie podlega analiza
konkurencyjności, w tym przede wszystkim czy zgłaszany pomysł biznesowy cechuje się
zidentyfikowanymi przewagami konkurencyjnymi w stosunku do istniejących na rynku
rozwiązań odpowiadających na ten sam problem / potrzebę.

Ocenie podlegają kompetencje oraz potencjał
członków zespołu projektowego, w tym:
doświadczenie osób w danej branży, w której chcą
stworzyć projekt, a także ich kompetencje. Zespół
powinien potrafić stworzyć produkt, a następnie
skutecznie sprzedawać go na rynku.

PN

Your Back-to-School

PRZEWAGI KONKURENCYJNE

BAZA
WIEDZY

Przewaga konkurencyjna – to osiągnięcie
przez firmę wyższej pozycji wobec
konkurentów rynkowych.

Przewaga konkurencyjna pozwala na
zaoferowanie klientowi usług lub
produktów, które odpowiadają jego
oczekiwaniom, które są lepsze niż usługi
lub produkty konkurencji.

Ta przewaga może wyrażać się np. w wyższej jakości produktu, niższej cenie,
bardziej intuicyjnej obsłudze lub bardziej kompleksowym zaspokojeniu potrzeb
klienta.

KWALIFIKACJE ZESPOŁU, KTÓRY MA ROZWIJAĆ PRODUKT 

DEMO DAY

To event organizowany jako zwieńczenie programu inkubacji (praca nad rozwojem
innowacyjnego pomysłu biznesowego), podsumowujący pracę wykonaną przez Projekty,
podczas którego założyciele startupów prezentują swój biznes przed inwestorami w celu
pozyskania finansowania, czy nawiązania kontaktów.
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Pitch deck* to prezentacja, która ma
zachęcić inwestora do tego, żeby zaintere-
sował się Twoim start-upem. To kilkanaście
slajdów dotyczących Twojego biznesu, które
są zazwyczaj pierwszą formą prezentacji
spółki przed inwestorem.

Poniżej znajdują się wskazówki, jakie
elementy (slajdy) powinny znaleźć się                                            
w wyczerpującej prezentacji dla inwestora.

PN

Your Back-to-School

PITCH DECK

BAZA
WIEDZY

1. Strona tytułowa
Zacznij od prostej i eleganckiej okładki – umieść na niej logo, nazwę, misję firmy oraz
Twoje dane kontaktowe.

2. Wprowadzenie
W tym miejscu zamieść kluczowe informacje dotyczące Twojej firmy lub projek tu, które
zachęcą inwestora do zajrzenia na kolejne strony. Możesz przygotować ten slajd na
samym końcu, wybierając najmocniejsze argumenty z prezentacji.

3. Zespół
Wielu przedsiębiorców podkreśla, że inwestuje w zespół, bo to on jest gwa rancją
sukcesu. Pokaż, że na pokładzie Twojego start-upu są osoby, które mają doświadczenie        
i kompetencje gwarantujące powodzenie projektu. Jeśli poza członkami zespołu masz
mentorów i doradców, zaprezentowanie ich na tym slajdzie będzie cenną informacją dla
inwestora.

4. Problem
Niektórzy sugerują, by rozpocząć historię biznesu właśnie od tego elementu. Opowiedz,
kto jest Twoim klientem i jaki ma problem. Pokaż, że problem jest realny, dotyczy
konkretnej grupy docelowej i jest na tyle ważny, że można na nim zbudować biznes.

5. Rozwiązanie
Zaprezentuj swój produkt i jego zalety. Opisz, w jaki sposób rozwiązuje on pro blem, który
został przed chwilą przedstawiony. Dołącz demo w postaci zrzutów ekranu animacji,
wideo lub linku do strony produktu. Jeśli nie masz jeszcze pro duktu, postaraj się
przekonać inwestora (np. w postaci makiet lub prototypów), że doskonale wiesz, jak
powinien wyglądać.

*źródło: Strona główna Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju
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Kim są Twoi klienci?
Jak duży jest rynek?
Jak zamierzasz pozyskać klientów? 
Czy masz już za sobą pierwszą sprzedaż?

Ile pieniędzy potrzebujesz? 
Na ile czasu Ci wystarczą? 
Co chcesz za nie zrobić i osiągnąć?

6. Technologia
Opisz technologię stojącą za Twoim rozwiązaniem. Skoncentruj się na tym, w jaki
sposób umożliwia ona zróżnicowanie czy elastyczność pomysłu. Jeśli planu jesz ją
opatentować – zamieść informację o tym.

7. Marketing
W tym miejscu odpowiedz na pytania: 

8. Sprzedaż
Ten slajd powinien zawierać informacje na temat Twojego modelu biznesowego                         
i pokazywać, czy jest on skalowalny. Jeśli Twoja firma już sprzedaje – zaprezen tuj dane
historyczne i to, w jaki sposób zbudowałeś/-aś lejek sprzedaży. Na tym slajdzie inwestor
powinien znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące skali mikro (ile kosztuje i jaką
wartość ma pojedynczy klient) oraz makro (jak wielu klientów i jaki udział w rynku realnie
może mieć Twoja firma).

9. Konkurencja
Opisz unikalną wartość Twojego produktu – dlaczego klienci używają lub mieliby go
używać. Wskaż przewagę, która pozwoli Ci przetrwać w sytuacji, gdy konkurencja
zdecyduje się skopiować Twoje rozwiązanie. Nie zaprzeczaj ist nieniu rywali biznesowych
– dla inwestora to znak, że analiza rynku nie została zrobiona wystarczająco dokładnie.

10. Kamienie milowe
Opisz swój obecny stan oraz wyzwania, które chcesz podjąć w najbliższym czasie.
Uwzględnij ważne plany dla swojego produktu, zespołu, marketingu oraz sprzedaży na
następne 3 kwartały. Możesz zaprezentować je w formie tabelki, w której przedstawisz
także szacowane koszty i przychody.

11. Finansowanie
W tym miejscu odpowiedz na pytania: 

12. Wnioski
Ten slajd może być inspirujący i prezentować szerszą perspektywę oraz wizję tego, co
chcesz osiągnąć.  W tym miejscu możesz powtórzyć dane kontaktowe.

PN

Your Back-to-SchoolBAZA
WIEDZY
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ŹRÓDŁA WSPARCIA
STARTUPÓW W RAMACH
FUNDUSZY EUROPEJSKICH

1. PODDZIAŁANIE 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH
POMYSŁÓW – PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA                    
2014-2020

lubelskiego, 
podkarpackiego, 
podlaskiego, 
świętokrzyskiego,    
warmińsko-mazurskiego. 

Masz pomysł na innowacyjny produkt
bądź usługę? W Platformach
Startowych otrzymasz ekspercką
pomoc i rozwiniesz pomysł                                 
w rentowny model biznesowy. Możesz
zgłosić swój pomysł do wybranej
platformy. Tam menadżer inkubacji
przygotuje szczegółowy plan
inkubacji Twojego pomysłu.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE?

Każdy pomysłodawca, który założy
działalność gospodarczą w jednym                  
z województw Polski Wschodniej:

Platformy Startowe prowadzą ciągły
nabór do dnia 31.10.2022 r. Zgłaszasz
się poprzez formularz na stronie
PARP. Następnie koncepcje oceniane
są przez ekspertów poszczególnych
Platform Startowych.

Innowacyjność koncepcji - do
inkubacji zakwalifikować się
mogą jedynie innowacje
produktowe,
Przewagi konkurencyjne –
koncepcja powinna charakte-
ryzować się zidentyfikowanymi
przewagami w stosunku do
istniejących produktów,
Potencjał biznesowy,
Kwalifikacje zespołu, który ma
rozwijać produkt.

JAKIE WYMAGANIA TRZEBA
SPEŁNIĆ?

16
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ŹRÓDŁA WSPARCIA
STARTUPÓW W RAMACH
FUNDUSZY EUROPEJSKICH

1. PODDZIAŁANIE 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH
POMYSŁÓW – PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA                          
2014-2020

Innowacyjność koncepcji - do
inkubacji zakwalifikować się
mogą jedynie innowacje produ-
ktowe,
Przewagi konkurencyjne –
koncepcja powinna charakte-
ryzować się zidentyfikowanymi
przewagami w stosunku do
istniejących produktów,
Potencjał biznesowy,
Kwalifikacje zespołu, który ma
rozwijać produkt.

JAKIE WYMAGANIA TRZEBA SPEŁNIĆ?

17

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

Strona główna Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

pomoc w stworzeniu funda-
mentów biznesowych przedsię-
wzięcia,
specjalistyczne usługi indywidu-
alnie dopasowane do pomysłu,
warsztaty i szkolenia z zakresu
wystąpień publicznych oraz
prezentacji swojego projektu,

JAKIE WSPARCIE MOŻEMY OTRZYMAĆ?

Platformy startowe oferują pakiet
usług, w skład których wchodzą
m.in.:

mentoring,
obsługa księgowa, podatkowa
i prawna,
pomoc w stworzeniu elemen-
tów identyfikacji korporacy-
jnej, zapewnienie powierzchni
biurowej do rozwoju startupu.

Pakiet usług nie jest zamkniętym
katalogiem, w związku z czym
startup ma szansę otrzymać usługi
szyte na miarę. 
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ŹRÓDŁA WSPARCIA
STARTUPÓW W RAMACH
FUNDUSZY EUROPEJSKICH

2. PODDZIAŁANIE 1.1.2 ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ
(II etap) – PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

18

nie byli notowani na giełdzie                      
w okresie do pięciu lat po
rejestracji,
nie przejęli działalności innego
przedsiębiorstwa,
nie dokonali podziału zysków,
nie zostali utworzeni w wyni-
ku połączenia.

spełniają kryteria wyboru
projektów 1.1.2 POPW,
prowadzą działalność w formie
spółki kapitałowej zgodnie                          
z przepisami kodeksu spółek
handlowych,
zakończyli program inkubacji
innowacyjnego pomysłu w ra-
mach poddziałania 1.1.1 POPW
Platformy startowe dla nowych
pomysłów, przez co rozumie się
osiągnięcie wszystkich „kamieni
milowych” planu inkubacji oraz
otrzymali Raport z inkubacji
uwzględniający rekomendację
dotyczącą stopnia gotowości
spółki do podjęcia działalności
rynkowej, realizują projekt w co 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ
DOFINANSOWANIE?

Mikro i mali przedsiębiorcy, którzy:

najmniej jednym województwie 
Polski Wschodniej, 
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ŹRÓDŁA WSPARCIA
STARTUPÓW W RAMACH
FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ILE MOŻESZ OTRZYMAĆ?

MAKSYMALNIE - 1 000 000 zł

Wsparcie wyniesie do 85%
wartości projektu, co oznacza, że
Twój wkład to co najmniej 15%
wydatków kwalifikowalnych pro-
jektu.
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2. PODDZIAŁANIE 1.1.2 ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ
(II etap) –PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

Strona główna Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

na zakup usług doradczych                      
i eksperckich związanych                           
z rozwijaniem modelu bizneso-
wego,
wynagrodzenie pracy personelu
projektu,
zakup środków trwałych,
surowców lub materiałów oraz
wartości niematerialnych                           
i prawnych,
organizację i przeprowadzenie
działań, w tym promocyjno-
informacyjnych, służących
ekspansji rynkowej, w tym
międzynarodowej.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ
DOFINANSOWANIE?

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/rozwoj-start-upow-w-polsce-wschodniej


ŹRÓDŁA WSPARCIA
STARTUPÓW W RAMACH
FUNDUSZY EUROPEJSKICH

3. PODDZIAŁANIE 3.1.1 INWESTYCJE W INNOWACYJNE START-UPY
STARTER – PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ                          
2014-2020

Celem Funduszu PFR Starter FIZ jest
dostarczenie finansowania dla
mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw, znajdujących się na
wczesnym etapie rozwoju, które
wdrażają lub mają zamiar wdrożyć
lub rozwinąć innowacyjne rozwią-
zania. Finansowanie udzielane jest
poprzez wybranych pośredników
finansowych, czyli fundusze inwe-
stycyjne typu VC (fundusze venture
capital). 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE?

Pomysłodawcy projektu, którzy nie
mieli jeszcze pierwszej komercyjnej
sprzedaży lub mieli przychody, ale
działają na rynku nie dłużej niż 7 lat,
którzy założyli lub zamierzają założyć
spółkę z siedzibą lub oddziałem                         
w Polsce. 

Wartość pierwszej inwestycji                          
w spółkę to 2 mln zł, maksymalnie do
4 mln zł. 

posiadać kluczowy zespół osób
zarządzających projektem,
produkt lub usługa powinien
odznaczać się innowacyjno-
ścią,
posiadać strategię ochrony
przed konkurencją (patenty,
tajne know-how oraz szybkość
wejścia na rynek),
mieć jasny plan działania.

środki trwałe,
wartości niematerialne i praw-
ne np. licencje, oprogramo-
wanie,
kapitał obrotowy,
koszty przekazania praw
własności intelektualnej np.
patenty, znaki towarowe, 
wartość środków przezna-
czonych na zakup nierucho-
mości nie może przekroczyć
10% wartości Inwestycji.

JAKIE WYMAGANIA TRZEBA
SPEŁNIĆ?

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ
DOFINANSOWANIE?
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GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 

Strona główna Grupy Polskiego
Funduszu Rozwoju

https://pfrventures.pl/dla-funduszy/PFR-Starter.html


ŹRÓDŁA WSPARCIA
STARTUPÓW W RAMACH
FUNDUSZY EUROPEJSKICH

4. PODDZIAŁANIE 3.1.2 INWESTYCJE GRUPOWE ANIOŁÓW BIZNESU                
W MŚP BIZNEST – PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
2014-2020

nie prowadzą działalności na
żadnym rynku (Grupa A),

Celem głównym Funduszu PFR
Biznest FIZ jest dostarczenie
niezbędnego finansowania dla mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw,
znajdujących się na wczesnym
etapie rozwoju (etap inkubacji                            
i startu), które wdrażają lub mają
zamiar wdrożyć lub rozwinąć
innowacyjne rozwiązania (produkto-
we, usługowe, procesowe, orga-
nizacyjne i marketingowe).
Inwestowanie następuje poprzez
pośredników finansowych (fundusze
koinwestycyjne) współpracujących                  
z Aniołami Biznesu.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE?

Beneficjentami są innowacyjne
spółki znajdujące się na wczesnym
etapie rozwoju. Mogą to być dwa
rodzaje przedsiębiorstw – takie,
które:

prowadzą działalność na
dowolnym rynku od mniej niż 7
lat od pierwszej komercyjnej
sprzedaży (Grupa B),
finansowanie mogą otrzymać
spółki, które mają siedzibę                       
i prowadzą działalność gospo-
darczą w Polsce. Firmy-
beneficjenci mogą mieć formę
spółki kapitałowej lub
komandytowo-akcyjnej.

posiadać kluczowy zespół osób
zarządzających projektem,
produkt lub usługa powinien
odznaczać się innowacyj-
nością,
posiadać strategię ochrony
przed konkurencją (patenty,
tajne know-how oraz szybkość
wejścia na rynek),
mieć jasny plan działania.

JAKIE WYMAGANIA TRZEBA
SPEŁNIĆ?
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ŹRÓDŁA WSPARCIA
STARTUPÓW W RAMACH
FUNDUSZY EUROPEJSKICH

4. PODDZIAŁANIE 3.1.2 INWESTYCJE GRUPOWE ANIOŁÓW BIZNESU                
W MŚP BIZNEST – PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
2014-2020

środki trwałe,
wartości niematerialne i prawne
np. licencje, oprogramowanie,
kapitał obrotowy,
koszty przekazania praw wła-
sności intelektualnej np. patenty,
znaki towarowe,
wartość środków przeznaczo-
nych na zakup nieruchomości nie
może przekroczyć 10% wartości
Inwestycji.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ
DOFINANSOWANIE?

22

Maksymalna łączna wartość
inwestycji w przedsiębiorstwo
kwalifikowalne do 4 mln zł. 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 

Strona główna Grupy Polskiego
Funduszu Rozwoju

https://pfrventures.pl/dla-funduszy/PFR-Biznest.html


ŹRÓDŁA WSPARCIA
STARTUPÓW W RAMACH
FUNDUSZY EUROPEJSKICH

5. DZIAŁANIE 2.2 OTWARTE INNOWACJE – WSPIERANIE TRANSFERU
TECHNOLOGII – PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
2014-2020

środki trwałe,
wartości niematerialne i prawne
np. licencje, oprogramowanie,

Celem programu jest wsparcie
finansowe projektów technolo-
gicznych, realizowanych w formule
otwartych innowacji, na potrzeby
m.in. certyfikacji wyników prac B+R,
budowy wersji demonstracyjnej lub
prototypu, kontynuacji prac B+R
celem ich wdrożenia oraz akceleracji
już ukończonych/pozyskanych prac
B+R.

Finansowanie udzielane jest poprzez
fundusze venture capital - VC przy
zaangażowaniu środków inwestorów
prywatnych, którzy wspólnie
pomogą w ocenie rozwijanej
technologii oraz dzięki swojemu
doświadczeniu, kompetencjom                         
i kontaktom zwiększą szanse na jej
komercyjny sukces.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ
DOFINANSOWANIE?

 kapitał obrotowy,
wartość środków przeznaczo-
nych na zakup nieruchomości
nie może przekroczyć 10%
wartości inwestycji.

nie prowadzi działalności na
żadnym rynku (Spółka przed
pierwszą komercyjną sprze-
dażą) - „Spółka Grupy A”, 

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ                                        
O WSPARCIE?

Spółka kapitałowa lub spółka
komandytowo-akcyjna, która
spełnia łącznie następujące
warunki:

a) spełnia kryteria nienotowanego
MŚP, co oznacza, że nie jest
notowana w cedule giełdowej;                         
z wyjątkiem wielostronnych
platform obrotu (np. polskiej
platformy NewConnect),

b) spełnia co najmniej jeden                         
z następujących warunków: 

23



ŹRÓDŁA WSPARCIA
STARTUPÓW W RAMACH
FUNDUSZY EUROPEJSKICH

5. DZIAŁANIE 2.2 OTWARTE INNOWACJE – WSPIERANIE TRANSFERU
TECHNOLOGII – PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
2014-2020

prowadzi działalność na
dowolnym rynku od mniej niż 7
lat od pierwszej komercyjnej
sprzedaży - „Spółka Grupy B”,
prowadzi działalność na
dowolnym rynku od więcej niż 7
lat od pierwszej komercyjnej
sprzedaży i potrzebuje począ-
tkowej inwestycji w zakresie
finansowania ryzyka, która –               
w oparciu o biznesplan sporzą-
dzony w celu wprowadzenia na
nowy rynek produktowy lub
geograficzny produktu lub usługi
powstałych w wyniku badań
naukowych lub prac
rozwojowych – przekracza 50%
jego średnich rocznych obrotów
w poprzednich 5 latach - „Spółka
Grupy C”.

spin-offy, spin-outy, tworze-
nie spółek z zewnętrznymi
partnerami,
współpraca nad dopracowa-
niem technologii produkto-
wej/procesowej z praco-
wnikami jednostek badawczo
– naukowych, zlecanie prac
B+R na zewnątrz,
zakup licencji, patentów,
gotowych technologii z urzą-
dzeniami,
zlecanie badań laborato-
ryjnych, zlecanie weryfikacji
technologiczne,
analizy i konsultacje zewnę-
trzne przedwdrożeniowe,
konsumenckie badania rynko-
we, przeprowadzanie zewnę-
trznych testów produkto-
wych, po uwzględnieniu
których produkt jest
dopracowywany,
pozostałe działania uwzglę-
dniające wykorzystanie                         
i łączenie zewnętrznie
pozyskanej wiedzy, zasobów                    
i technologii.

PRZYKŁADY REALIZACJI PROJE-
KTÓW W FORMULE OTWARTYCH
INNOWACJI:
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Maksymalna wartość inwestycji                        
w spółki od 5 mln zł do 60 mln zł
(liczone łącznie z wkładem prywa-
tnym).

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

Strona główna Grupy Polskiego
Funduszu Rozwoju

https://pfrventures.pl/dla-funduszy/PFR-Otwarte-Innowacje.html


ŹRÓDŁA WSPARCIA
STARTUPÓW W RAMACH
FUNDUSZY EUROPEJSKICH

6. PODDZIAŁANIE 1.3.1 WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZO-
ROZWOJOWYCH W FAZIE PRE-SEED PRZEZ FUNDUSZE TYPU PROOF OF
CONCEPT - BRIDGE ALFA –  PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY
ROZWÓJ 2014-2020

innowatorzy, pomysłodawcy,
mikroprzedsiębiorstwa, małe
przedsiębiorstwa, tj. spółki typu
spin-off (nowy przedsiębiorca,
działający zazwyczaj w formie
spółki kapitałowej (z o.o. lub
akcyjnej), utworzony przez co
najmniej jednego pracownika
jednostki naukowej bądź
studenta lub absolwenta uczelni,
w celu komercjalizacji badań
naukowych lub prac
rozwojowych).

Program BRIdge Alfa przewiduje
wsparcie projektów B+R, pocho-
dzących głównie ze środowiska
jednostek naukowych w Polsce
(uczelnie, instytuty badawcze,
instytuty naukowe PAN). 

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ                                        
O WSPARCIE?

badania przemysłowe i ekspe-
rymentalne prace rozwojowe,
wstępna ocena potencjału
projektu B+R,
analizy otoczenia konkure-
ncyjnego,

JAKIE WYMAGANIA TRZEBA
SPEŁNIĆ?

Należy być właścicielem lub
współwłaścicielem zgłaszanego
pomysłu. Bardzo ważne są
kwestie prawne jak prawa
autorskie, czy czystość paten-
towa.

TYPY PROJEKTÓW
OTRZYMUJĄCYCH WSPARCIE:

1) Proof-of-Principle (PoP) to faza
projektu badawczo-rozwojowego
(B+R), która polega na wstępnej
weryfikacji pomysłu, w czasie
której realizowane są: 
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6. PODDZIAŁANIE 1.3.1 WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZO-
ROZWOJOWYCH W FAZIE PRE-SEED PRZEZ FUNDUSZE TYPU PROOF OF
CONCEPT - BRIDGE ALFA –  PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY
ROZWÓJ 2014-2020

zdefiniowanie planu bada-
wczego i pierwszych kamieni
milowych rozwoju projektu B+R.

pełne zgłoszenie patentowe lub,
przejście do fazy między-
narodowej zgłoszenia pierw-
szeństwa w trybie PCT (to
instrument ułatwiający proce-
durę ochrony patentowej                           
w wielu krajach) lub,
komercyjne wykorzystanie
wyniku tego projektu.

2) Proof-of-Concept (PoC) to faza
projektu B+R, która polega na
właściwej weryfikacji pomysłu,                  
w czasie której realizowane są
badania przemysłowe i prace
rozwojowe, a wyniki (jeśli pozytywne)
umożliwią: 
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Maksymalna wartość dofinan-
sowania jednego podmiotu
(Grantobiorcy) wynosi 200 tys.
euro.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

Strona główna Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju

https://www.gov.pl/web/ncbr/bridge-alfa
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7. EIC ACCELERATOR –PROGRAM HORYZONT EUROPA

Główne założenia konkursu EIC
Accelerator: 
Ze wsparcia mogą skorzystać
podmioty dysponujące przełomową
innowacją produktową, proce-sową
lub usługową na co najmniej 5/6
poziomie gotowości techno-
logicznej.
                      

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ                                    
O WSPARCIE?

W konkursie aplikować mogą
przedsiębiorstwa z sektora MŚP                   
(w szczególności start-upy) oraz
przedsiębiorstwa typu „small mid-
cap” (czyli „małe spółki o średniej
kapitalizacji”, które oznaczają
podmioty zatrudniające nie więcej
niż 499 pracowników, niebędące
MŚP), które mogą ubiegać się                     
o finansowanie wyłącznie w formie
inwestycji kapitałowej.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ
DOFINANSOWANIE?

Do wsparcia w formie dotacji
kwalifikują się koszty:

prac badawczo–rozwojowych,                 
w tym rozwoju i demonstracji
technologii, prototypowania,
testów w celu spełnienia
wymogów regulacyjnych,
związane z ochroną własności
intelektualnej,
związane z dopuszczeniem
innowacyjnego rozwiązania
do obrotu.

maksymalnie 2,5 mln EUR
bezzwrotnej dotacji na dalszy
rozwój produktu/procesu
/usługi (do 8 TRL) oraz
do 15 mln EUR w formie
inwestycji kapitałowej (equity)
na sfinansowanie wprowa-
dzenia innowacji na rynek czy
zwiększenia skali działalności.

WYSOKOŚĆ WSPARCIA:

Przedsiębiorstwa skorzystać
mogą z łączonego wsparcia                         
w wysokości do 17,5 mln EUR:
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7. EIC ACCELERATOR –PROGRAM HORYZONT EUROPA

ogólnym,
tematycznym – projekty                          
z zakresu Zielonego Ładu (Green
Deal), technologii cyfrowych                       
i ochrony zdrowia.

Możliwe jest aplikowanie jedynie                  
o komponent inwestycyjny,                                             
a w określonych przypadkach -
jedynie o dotację. Dofinansowanie
nie może przekroczyć 70% kosztów
kwalifikowalnych. Pozostałe 30%
może być finansowane w ramach
komponentu inwestycyjnego. Dzia-
łania objęte wsparciem powinny
zakończyć się maksymalnie                          
w ciągu 24 miesięcy od rozpoczęcia
projektu. Warunki wsparcia                             
w ramach komponentu inwesty-
cyjnego negocjowane są indywi-
dualnie. Inwestycje kapitałowe
realizowane są zwykle w perspe-
ktywie 7-10 do maksymalnie 15 lat.

WYMAGANIA:

Projekty mogą być składane                          
w dwóch obszarach:

Etap 1 – wniosek wstępny
obejmujący m.in. krótką
prezentację pomysłu.
Etap 2 – wniosek właściwy –                   
w przypadku pozytywnej
oceny przedsiębiorca będzie
miał 12 miesięcy na jego
złożenie. Jednym z elemen-
tów oceny jest także
spotkanie panelowe z eksper-
tami.

Proces oceny prowadzony będzie                   
w dwóch etapach:

Wnioski składane są w formie
elektronicznej do Komisji
Europejskiej poprzez dedykowany
portal Funding & Tender
Opportunities

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

Strona Główna Krajowego Punktu
Kontaktowego Programów Bada-
wczych UE
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/innowacyjna-europa/eic/eic-accelerator
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8. CONNECT & SCALE UP - PODDZIAŁANIE 2.4.1 CENTRUM ANALIZ                    
I PILOTAŻY NOWYCH INSTRUMENTÓW INNO_LAB – PROGRAM
OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

przedstawicieli innowacyjnych
korporacji,

Program "Connect & Scale Up"
promuje polskich innowatorów                   
i polskie innowacje, prezentuje
przedsięwzięcia i przedsiębiorstwa,
których rozwiązania i produkty
opierają się na dostarczaniu
wartości społeczeństwu, środowi-
sku, kulturze, wspiera projekty
nastawione na podejmowanie
wyzwań biznesowych, rozwiązy-
wanie problemów i szeroko
rozumianą współpracę. Program
"Connect & Scale Up" to program
promujący kulturę pracy, która
zachęca do podnoszenia
innowacyjności z wykorzystaniem
najcenniejszego z kapitałów –
kapitału ludzkiego.

DO KOGO KIEROWANY JEST PROGRAM?

przedstawicieli startupów,
którzy myślą o współpracy                   
z korporacją lub chcą po
prostu poszerzyć swoją
wiedzę w tematach innowacji,
przedstawicieli administracji
publicznej i nauki, którzy chcą
nawiązać współpracę z przed-
siębiorcami przedstawicieli
Instytucji Otoczenia Biznesu,
pracowników z innowacyjnymi
pomysłami ekspertów i mene-
dżerów innowacji, przedsta-
wicieli hubów innowacji                         
i akceleratorów, inwestorów                         
i aniołów biznesu.
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8. CONNECT & SCALE UP - PODDZIAŁANIE 2.4.1 CENTRUM ANALIZ                  
I PILOTAŻY NOWYCH INSTRUMENTÓW INNO_LAB – PROGRAM
OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

"Connect & Scale Up" to rzetelne
i merytoryczne miejsce pokazu-
jące zarówno sukcesy i szanse,
jak i porażki i wyzwania związane
z rynkiem innowacji w Polsce,
Ekspercka wiedza (merytoryczne
wystąpienia, realne przykłady                  
i studia przypadków),
Przekrojowe ekspertyzy (szanse,
zagrożenia, mocne i słabe strony
różnych podejść dot. współpracy
w zakresie innowacji),
Praktyczne analizy dotyczące
studiów przypadków –
zdiagnozowane czynniki
sukcesów i porażek,
Hermetyczność wydarzenia
(nagrania ze spotkań nie są
upubliczniane),
Networking online (decydenci,
influencerzy, przedsiębiorcy,
naukowcy, eksperci biznesu                    
i innowacji),
Bezpłatny udział.

OFERTA PROGRAMU:

narzędzia i metody, które
zwiększą szansę na sukces
współpracy,
wymierne efekty w postaci
wdrożeń i zmian kultury
innowacyjnej,
wiedzę na temat barier                         
i najczęściej popełnianych
błędów na linii współpracy                         
z innymi podmiotami systemu
innowacji, które utrudniają
osiągani wzajemnych korzy-
ści, a jednocześnie wiedzę,                    
w jaki sposób możesz tych
błędów uniknąć,
dostęp do sieci kontaktów
znamienitego grona uczestni-
ków systemu innowacji                         
w Polsce.

CO OTRZYMUJEMY?

WYDARZENIA W PROJEKCIE:

Strona główna Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości
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https://www.parp.gov.pl/component/site/site/connect-scale-up#wydarzenia
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9. ERASMUS GLOBAL (EYE GLOBAL) – PROGRAM NA RZECZ
KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ MAŁYCH I ŚREDNICH
PRZEDSIĘBIORSTW COSME 2014-2020

Młodzi przedsiębiorcy, dopiero
planujący założenie własnej
firmy lub mający mniej niż 3 lata
doświadczenia w prowadzeniu
działalności gospodarczej.
Doświadczeni przedsiębiorcy,
którzy są właścicielami i zarzą-
dzają małym lub średnim
przedsiębiorstwem z siedzibą                 
w USA (stany Nowy Jork                            
i Kalifornia), Singapurze, Izraelu,
Korei Południowej, Kanadzie
(stany Kolumbia Brytyjska                          
i Quebec) oraz na Tajwanie.

ERASMUS GLOBAL to między-
narodowy program, który pozwala
początkującym przedsiębiorcom                    
z Europy wyjechać za granicę                           
i współpracować z doświadczonymi
właścicielami firm. Przedsiębiorca
przyjmujący korzysta ze świeżych
perspektyw swojej działalności,
współpracy z partnerami zagra-
nicznymi i poznawania nowych
rynków.

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ                                      
O WSPARCIE?

comiesięczne wsparcie finan-
sowe,
dodatkowe dofinansowanie
kosztów podróży,
możliwość pracy z ener-
gicznym i zmotywowanym,
początkującym
przedsiębiorcą, który może
przyczynić się do rozwoju
firmy, wnosząc innowacyjne
pomysły, nową wiedzę                         
i umiejętności,
dostęp do specjalistycznej
wiedzy,
budowanie sieci kontaktów                       
i silnych relacji,
doskonalenie umiejętności
językowych.

CO ZYSKASZ UCZESTNICZĄC                        
W PROJEKCIE?

Maksymalna długość pobytu za
granicą wynosi 3 miesiące. 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

Strona główna Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości
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https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/erasmus-global#opis


Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY
FUNDUSZY EUROPEJSKICH 
AL. Ł. CIEPLIŃSKIEGO 4, 35-010 RZESZÓW 
TEL.: 17 747 64 15, 17 747 64 82, 17 747 64 88

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY 
W MIELCU
UL. KOŚCIUSZKI 7, 39-300 MIELEC
TEL.: 798 771 414, 798 771 650

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY 
W PRZEMYŚLU 
UL. KOŚCIUSZKI 2, 37-700 PRZEMYŚL 
TEL.:798 771 080, 798 771 524

 LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY
W SANOKU
RYNEK 18, 38-500 SANOK
TEL.: 798 771 215, 798 771 640

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY 
W KROŚNIE 
UL. STASZICA 20, 38-400 KROSNO 
TEL.: 798 771 192,  798 771 620

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY 
W TARNOBRZEGU 
UL. SIENKIEWICZA 86, 39-400 TARNOBRZEG 
TEL.: 798 771 220, 798 771 194

Znajdź najbliższy Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 

http://www.fundusze.podkarpackie.pl/
mailto:zapytaj@podkarpackie.pl
https://www.facebook.com/gpirzeszow
https://www.instagram.com/funduszepodkarpackie/
https://twitter.com/FunduszeP
https://www.youtube.com/channel/UCWiDj86sxGZev9G9_4kV7QQ
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

