
INNOWACJE w HORYZONCIE 2020

EIC Accelerator Pilot skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które aktywnie budują swoją 
pozycję rynkową poprzez inwestycje w badania i rozwój a posiadane przez nie rozwiązanie (produkt, 
usługa lub technologia) znajduje się na co najmniej 6 poziomie gotowości technologicznej (TRL). 
Program wspiera wszystkie rodzaje innowacji, w tym innowacje nietechnologiczne, społeczne, usługowe, 
które oferują m.in.: tzw. innowację przełomową i wykazują wysoki potencjał do wdrożenia na europej-
skim i globalnym rynku.

| Instrument MŚP

EIC Accelerator Pilot (dawniej SME Instrument)

Dla kogo

Komisja EuropejskaInstytucja udzielająca
wsparcia

Terminy naborów

Budżet

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP zlokalizowane w UE 
lub w krajach stowarzyszonych z Programem Horyzont 2020,

posiadające zaawansowany badawczo produkt lub rozwiązanie 
na poziomie TRL 6 (dokonano demonstracji prototypu 

lub modelu systemu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych)

1,15 mld EUR na lata 2019-2020

2019 r.: do 9 października

2020 r.: do 8 stycznia; do 18 marca; do 19 maja; do 7 października
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JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ
WDROŻENIA
● Efektywność kosztowa 
● Zasadność harmonogramu i budżetu
 w kontekście założonych celów 
● Zasoby kadrowe

Kryteria oceny

WPŁYW
PROJEKTU
● Zaspokojenie potrzeb grup docelowych 
● Rozwój i wzrost konkurencyjności
 Wnioskodawcy

DOSKONAŁOŚĆ
PROJEKTU
● Innowacyjność 
● Trafność zaproponowanego podejścia 
● Interdyscyplinarność

CZAS TRWANIA PROJEKTU

ZAKRES WSPARCIA

REZULTAT

● Podwykonawstwo

● Koszty podroży

● Amortyzacja środków trwałych

● Zakup towarów i usług

Dofinansowanie w wysokości do 70% 
kosztów inwestycji 

(od 0,5-2,5 mln EUR)

Finansowanie mieszane:
dotacja 70% kosztów kwalifikowanych (od 0,5 do 2,5 mln EUR),

finansowanie kapitałowe do 15 mln EUR
(wymagana dodatkowa ocena due diligence); coaching

12-24 miesiące

Produkt/usługa/
proces gotowy do komercjalizacji
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Finansowanie
mieszane

(blended �nance)

Grant

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

● Wydatki związane z pracami B+R

● Wynagrodzenia


