Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach
zaprasza na bezpłatne warsztaty pt.
Jak praktycznie i efektywnie pozyskać środki na finansowanie innowacji
z programu ramowego badań i rozwoju Komisji Europejskiej
Horyzont 2020 - Instrument MŚP.

Organizator: Enterprise Europe Network – Park Naukowo-Technologiczny w Suwałkach
Data:
Czas:
Miejsce:
Koszt:
Prowadzący:

25 stycznia 2018 r.
09:00 – 15:00
ul. Innowacyjna 1, Suwałki
wstęp wolny po uprzednim zarejestrowaniu
Dr inż. Andrzej Fetliński, ekspert Komisji Europejskiej
EX2006C165108, w okresie 2015-2017 ocenił 155 projektów,
zgłaszanych głównie przez MŚP z tzw. „Starej 15 Krajów UE”.

AGENDA
08:45 - 09:00

Rejestracja uczestników

09:00 - 09:15

Powitanie uczestników. Prezentacja usług sieci EEN.

09:15 - 15:00

Jak praktycznie i efektywnie pozyskać środki na finansowanie
innowacji z programu ramowego badań i rozwoju KE – Horyzont
2020 – Instrument MŚP.
1.

2.
3.

15:00

Warunki i procedury pozyskania funduszu (0,5 do 2,5 mln €) na
innowacje dla MŚP z Komisji Europejskiej programu operacyjnego
Horyzont 2020-Instrument dla MŚP. Wykład + ćwiczenia+ wzory
wniosków.
Wygrywające Innowacje w Horyzont 2020 – Instrument dla MŚP
(wykład + ćwiczenia)
Współczesny Biznesplan w projekcie Horyzont 2020-Instrument
dla MŚP (wykład + ćwiczenia)

Pytania. Zakończenie. Lunch
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Szczegółowe informacje nt szkolenia i warsztatów
1. Warunki i procedury pozyskania funduszu (0,5 do 2,5 mln €) na innowacje dla
MŚP z Komisji Europejskiej programu operacyjnego Horyzont 2020-Instrument
dla MŚP. Wykład + ćwiczenia+ wzory wniosków.
Bieżące podejście z wykorzystaniem informacji przekazanych we wrześniu br. ewaluatorom
przez Oscara Rodrigeza – przedstawiciela Komisji Europejskiej oraz na bazie własnych
doświadczeń jako eksperta oceniającego projekty Horyzont 2020-Instrument MŚP.
2. Wygrywające Innowacje w Horyzont 2020-Instrument dla MŚP. Wykład +
ćwiczenia.
3. Współczesny Biznesplan w projekcie Horyzont 2020-Instrument dla MŚP.
Wykład + ćwiczenia.
Dwa powyższe bloki tematyczne wykorzystują najnowszą wiedzę i publikacje zamieszczane
w Harvard Business Review oraz wiedzę przekazaną na spotkaniu Dyrektora Kanadyjskiego
Instytutu Zarządzania w sierpniu br. na spotkaniu z MŚP w Gdańsku nt. funkcji
wygrywających innowacji na rynku w globalnej gospodarce wiedzy, a także w oparciu
o doświadczenie dr. Andrzeja Fetlińskiego, szczególnie jako prezesa w międzynarodowej
koncernie biotechnologicznym RHONE POULENC Group, który wdrożył około 200
innowacyjnych projektów technologicznych i organizacyjnych , komercjalizację wiedzy
w przemyśle spożywczym i biotechnologicznym w Polsce, USA, Rosji, na Ukrainie,
Białorusi, Litwie , Estonii , Kazachstanie oraz Kirgistanie.
Jak dotychczas polskie MŚP tylko w bardzo niewielkim stopniu korzystają z Horyzont 2020Instrument MŚP do finansowania innowacji. To aktualnie domena dojrzalszych małych firm
z Zachodniej Europy. Dla przykładu w latach 2015-2017 przeszło 1000 zachodnich MŚP
otrzymało przeciętnie po 2 mln€ na innowacje, zaś z Polski tylko 9 firm głównie
informatycznych, lecz w ocenie dr. Fetlińskiego warto rozpowszechniać tę opcję w Polsce,
aby w dobie gospodarki wiedzy nie zostać technologicznie w tyle.
Horyzont 2020, jako nowa odsłona programu ramowego stawia na intensywną współpracę
nauki z przemysłem, jak również wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Program
Horyzont 2020 to największy na świecie instrument wspierający badania i innowacje, który
jest wdrażany przez Komisję Europejską. Jego celem jest rozwój europejskich innowacji
o znaczeniu globalnym oraz wypracowanie przewagi konkurencyjnej gospodarki europejskiej
w oparciu o innowacje zgodnie z założeniami Strategii Europa 2020 oraz jej flagowej
inicjatywy – Unii Innowacji. http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon2020
Instrument MŚP skierowany jest do podmiotów z sektora MŚP, które wykazują wysoki
potencjał do wzrostu, jak również mają innowacyjną technologię, produkt lub usługę
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i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny. Zaproponowane innowacyjne
rozwiązanie powinno być adresowane pod konkretny problem lub istniejącą lukę na rynku.
Preferowane są też rozwiązania, które plasują się wysoko w skali gotowości technologicznej
(TLR 6) – „Demonstracja produktu – dokonano demonstracji w warunkach zbliżonych do
rzeczywistych”. Aplikować mogą zarówno pojedyncze MŚP, ale także możliwe są konsorcja
narodowe lub międzynarodowe, które składają się z MŚP.
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
Zawodowe i naukowe doświadczenia dr. inż. Andrzeja Fetlińskiego w odniesieniu do
tematu wykładu i warsztatów;














aktywny Ewaluator, oceniający Instrument MŚP/ SME Instrument
ekspert Komisji Europejskiej EX2006C165108, w okresie 2015-2017 ocenił 155
projektów zgłaszanych głównie przez MŚP z tzw. „Starej 15 Krajów UE”.
aktywny uczestnik procesu przygotowawczego i realizacyjnego europejskich
projektów badawczo–rozwojowych z obszaru Programów Ramowych Badań
i Rozwoju UE; http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections
realizator projektu Komisji Europejskiej TRADEIT, którego cele są określone
bezpośrednio przez Komisję Europejską w oparciu o 7 Program Ramowy Badań
i Rozwoju UE. http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections
Członek Rady Naukowo-Programowej pisma recenzowanego „Przemysł Spożywczy”
http://przemyslspozywczy.eu/redakcja/
właściciel firmy Food Concept (www.food-concept.pl), zajmującej się transferem
wiedzy i technologii w sektorze biotechnologii przemysłowej. Uczestnik
realizowanych projektów w ramach programów ramowych Komisji Europejskiej
Horyzont 2020
https://www.b2match.eu/foodbrokerage2017
https://www.b2match.eu/foodbrokerage2017/participants?c=251974
w latach 1990–2002 prezes w biotechnologicznej, innowacyjnej, międzynarodowej
korporacji RHONE POULENC. Po przekształceniach Rhodia Food BIOLACTA,
aktualnie DuPont USA, która wdrożyła około 200 innowacyjnych projektów
technologicznych i organizacyjnych, komercjalizacja wiedzy, w przemyśle
spożywczym w Polsce, USA, Rosji, na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Estonii,
Kazachstanie, Kirgistanie, Uzbekistanie,
prezes w BAKOMA-BIS w latach 2005-2006;
dyrektor departamentu w rządowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Centrali w Warszawie w latach 2002- 2005;
główny technolog odpowiedzialny za wdrażanie nowych procesów, technologii oraz
produktów, Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL w latach 2007-2009;
aktywny wykładowca akademicki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na
Wydziale Biologii i Biotechnologii, z przedmiotów: „Zarządzanie innowacyjnymi
projektami biotechnologicznymi” oraz „Budowa Start UP”
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W BEZPŁATNYCH WARSZTATACH
Jak praktycznie i efektywnie pozyskać środki na finansowanie innowacji z programu
ramowego badań i rozwoju Komisji Europejskiej - Horyzont 2020-Instrument MŚP.
25 stycznia 2018, Park Naukowo-Technologiczny w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1
Prosimy wypełnić poniższe pola DRUKOWANYMI LITERAMI:
Imię i nazwisko uczestnika: .......................................................................................................................................
Nazwa firmy/Instytucji: .............................................................................................................................................
Ulica, numer: ...................................................................... Kod i miejscowość ........................................................
Telefon (nr kierunkowy): ............................................................................. Faks .....................................................
e-mail ................................................................... adres strony internetowej: ..........................................................

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Enterprise
Europe Network” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Kartę zgłoszenia należy
przesłać pocztą na adres Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 lok. 322
lub mailem na adres: een@park.suwalki.pl
W warsztatach mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby z jednej firmy/instytucji, które wypełniają
oddzielną kartę zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są do 22.01.2018r. Ilość miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zaznacza, że w przypadku zbyt małej liczby osób
zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach lub z przyczyn niezależnych od organizatorów,
zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i oraz miejsca organizacji wydarzenia.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów sprawozdawczych projektu
Enterprise Europe Network oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), dla potrzeb niezbędnych do celów
sprawozdawczych projektu Enterprise Europe Network realizowanego przez Park Naukowo-Technologiczny
Polska-Wschód w Suwałkach. Oświadczam, że swoje dane osobowe przekazuję dobrowolnie i jestem
świadomy/a swojego prawa dostępu do ich treści oraz ich poprawiania*
2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód
w Suwałkach na podany wyżej adres mailowy.
3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach
informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. Nr 144, poz. 1204)**.
4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach
informacji marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej**.

.............................................................
Data, miejscowość

*

..............................................................
Pieczęć firmy

..............................................................
Podpis

Obowiązkowe

**

Niepotrzebne skreślić
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