
Innowacyjny sposób 
myślenia



Czym się zajmujemy:

Pomoc w znalezieniu dofinasowania dla Klienta niezależnie od branży

Pomoc w przygotowaniu wniosku do Instytucji finansującej

Przejście przez wymagane procedury

Kierowanie projektem przez cały okres realizacji

Rozliczenie kosztów projektu

Doradztwo inwestycyjne



Zespół wykwalifikowanych pracowników i ekspertów

Szeroka baza kontaktów

Kontakty z Uczelniami Wyższymi w Polsce i za granicami

Współpraca międzynarodowa

Prowadzenie projektu od początku realizacji do momentu 
rozliczenia z Instytucją finansującą

Co nas wyróżnia:



Źródła finansowania:

Regionalne Programy Operacyjne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Horyzont 2020



Źródła finansowania:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Ministerstwa

Granty docelowe

Środki z Komisji Europejski



Inteligentny Rozwój

Infrastruktura i Środowisko

Wiedza-Nauka-Rozwój

Polska Wschodnia

Programy operacyjne:



INNOSTAL

INNOMED

INNOSTAL

INNOTECH

INNONEUROPHARM

GAMEINN

BRIDGE ALFA

Programy sektorowe: 

(NCBiR)



 Małe firmy +20%

 Średnie firmy +10%

Poziom wsparcia- inwestycje w ramach 

pomocy regionalnej na lata 2014 - 2020:



Kluczowe pytania:

Twoja firma MŚP/ Duże 
przedsiębiorstwo

Kapitał na 
wkład własny

Czas istnienia 
na rynku

Dane finansowe

Charakter 
projektu

Charakter i 
zasięg 

innowacji

Lokalizacja 
projektu

Inteligentne 
Specjalizacje

Rodzaj i 
wielkość 

planowanych 
kosztów

Aktualny etap 
rozwoju 

przedsięwzięcia

Wsparcie
Dopasowanie 

dofinansowania 
do potrzeb 

Klienta

Dobór 
ekspertów z 

danej dziedziny

Kreowanie
wniosku

Składanie 
wniosku do 
Instytucji 

Finansującej

Rozliczenie 
projektu



Przedsiębiorstwo: „za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący 

działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną”

Przedsiębiorstwo samodzielne – ani powiązane ani partnerskie

Przedsiębiorstwo partnerskie: inne przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego 

szczebla (upstream) posiada w nim 25% udziałów lub praw głosu i nie jest 

przedsiębiorstwem powiązanym.

Status MŚP

Mikro: przedsiębiorstwo, które zatrudnia do 10 pracowników, a 
obrót/ suma bilansowa nie przekracza 2mln EUR;

Małe: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 
pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 mln EUR;

Średnie: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 
pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.



Przedsiębiorstwo powiązane

Status MŚP

ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli 
udziałowca/ akcjonariusza lub członka;

ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, 
zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;

ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie mowy 
zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie 
spółki;

Przedsiębiorstwo będące udziałowcem/ akcjonariuszem lub członkiem innego 
przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/ 
akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/ 
akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.



Przedsiębiorstwo powiązane

Status MŚP

ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli 
udziałowca/ akcjonariusza lub członka;

ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, 
zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;

ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie mowy 
zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie 
spółki;

Przedsiębiorstwo będące udziałowcem/ akcjonariuszem lub członkiem innego 
przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/ 
akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/ 
akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.



Status MŚP

Przedsiębiorstwo 
partnerskie

Wymóg wyliczenia zatrudnienia, obrotu, sumy bilansowej dodaje się 
proporcjonalnie do udziałów dane finansowe i ilość zatrudnionych 

przedsiębiorstw partnerskich.

Przedsiębiorstwo 
powiązane

Wymóg wyliczenia zatrudnienia, obrotu, sumy bilansowej dodaje się dane 
finansowe i ilość zatrudnionych przedsiębiorstw powiązanych.



KIS polega na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarze B+R+I oraz 

skupieniu inwestycji na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej  

gospodarki i  jej konkurencyjności  na rynkach zagranicznych

Szczegóły na: mg.gov.pl/node/23423

Krajowe Inteligentne Specjalizacje:

KIS1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie 
medyczne

KIS2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w 
medycynie spersonalizowanej

KIS3. Wytwarzanie produktów leczniczych

KIS14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe



Szybka ścieżka - MŚP:

Dofinansowanie na prace B+R

Budżet: 750 mln zł.

Minimalna wartość projektu: 2 mln zł (MSP)

Maksymalna wartość projektu: 20 mln EUR



Kryteria oceny dla Szybkiej Ścieżki:

Nowość rezultatów projektu ( min. w skali Polski)

Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu

Opłacalność wdrożenia

Posiadanie niezbędnych zasobów infrastrukturalno- kadrowych

Prowadzenie prac oraz wdrożenie na terenie RP

Musi się wpisywać w KIS



SME Instrument to poddziałanie w ramach programu Horizon 2020. 

SME składa się z trzech faz, różniących się od siebie zakresem tematycznym 

oraz wielkością możliwego dofinansowania. Podstawowy program badawczy 

w Komisji Europejskiej dedykowany MSP.

SME Instrument

Beneficjenci: MSP samodzielnie lub konsorcja.

Maksymalny poziom wsparcia: 50 000 EUR 

Faza 1: ocena innowacyjności rozwiązania oraz zasadność jego 
komercjalizacji

Faza 2: badania rozwojowe nad technologią (prototypowanie, 
pilotaż, skalowanie itp.)

Faza 3: dodatkowe usługi ( np. coaching, ułatwiony dostęp do finansowania)



Start-up

Pozwalamy się rozwijać Start-up’om.

Uczestniczymy w ich rozwoju

Pomagamy znaleźć dofinasowanie na ich rozwój

Pozyskujemy inwestorów na rozwój ambitnych 
projektów



Dane kontaktowe:

Maciej Kaliński

maciej.kalinski@ecocert.com.pl

+ (48) 507 583 885

www.ecocert.com.pl

ul. Juliusza Lea 114/131 Kraków


