
 
 

 

Innowacje wsparte technologiami i danymi satelitarnymi- Pieniądze na nowe technologie, 

produkty i usługi 

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/nawigator-finansowy/innowacje-wsparte-technologiami-i-

danymi-satelitarnymi/  

 

Przedmiot wsparcia 

Celem Programu Business Application jest umożliwienie budowania rozwiązań, produktów i serwisów 

na bazie co najmniej jednej technologii satelitarnej tj.: nawigacji i/lub komunikacji satelitarnej lub 

satelitarnych danych obrazowych i/lub danych pogodowych dostarczanych przez satelity. 

Dostarczane dane opracowane w ramach Programu Obserwacji Ziemi Copernicus, czy Systemu 

Nawigacji Satelitarnej Galileo mogą być wykorzystywane do tworzenia nowych serwisów w sektorach 

tj.: Przemysł 4.0, ICT, IoT, transport, logistyka, medycyna, energetyka itp. Konkurs jest realizowany w 

ramach środków Europejskiej Agencji Kosmicznej. 

• O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, zarówno mikro, mali, średni oraz duzi 

przedsiębiorcy, a także start-upy, które zaproponują projekty spełniające następujące 

kryteria: 

o rozwiązanie musi wykorzystywać co najmniej jedną technologię satelitarną, w tym: 

telekomunikację, nawigację satelitarną i/lub obrazy satelitarne; 

o rozwiązanie musi mieć charakter biznesowy – konieczna jest identyfikacja odbiorców 

i źródeł przychodu; 

o rozwiązanie musi mieć wysoki poziom innowacyjności. 

• Nie ma konieczności budowania konsorcjum. Beneficjentem projektu może być pojedyncza 

firma lub instytucja naukowa. 

• W ramach konkursów otwartych przygotowanie projektu nie wymaga przygotowania 

skomplikowanej dokumentacji. Wymagane jest przygotowanie krótkiego wniosku o 

dofinansowanie o charakterze Business Planu. 

• Czas trwania projektu – do 3 lat. 

 

Budżet: 

• Od kilkudziesięciu tysięcy euro do 2 mln euro. Poziom dofinansowania: 80 % dla MSP oraz 50 

% dla dużych przedsiębiorców.  

 

Planowane terminy 

• Projekty o otwartej tematyce nie mają końcowego terminu. 

 

 

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/nawigator-finansowy/innowacje-wsparte-technologiami-i-danymi-satelitarnymi/
https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/nawigator-finansowy/innowacje-wsparte-technologiami-i-danymi-satelitarnymi/


 
 

 

 

Inicjatywa CORNET- Pieniądze na badania branżowe 

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/nawigator-finansowy/inicjatywa-cornet-4/  

Przedmiot wsparcia 

Celem Inicjatywy CORNET jest wspieranie i rozwój badań na potrzeby konkretnych branż 

przemysłowych. Badania te są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i 

przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora 

przemysłowego. 

Główne zasady 

• Wnioskodawcą mogą być zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw, które spełnia następujące 

warunki. 

o nie działa dla zysku (non-profit) lub wypracowany zysk przeznacza w całości na cele 

statutowe; 

o zrzesza podmioty wg kryterium branżowego; 

o zrzesza minimum 20 mikro, małych i średnich przedsiębiorców, albo mikro, mali i 

średni przedsiębiorcy stanowią co najmniej, 50% członków zrzeszenia; 

o prowadzi działania mające na celu identyfikację potrzeb badawczych swoich 

członków i/lub działania badawczo-rozwojowe na ich rzecz. 

• Zakres tematyczny nie został ograniczony i mogą być finansowane projekty o dowolnej 

tematyce zgodnie z potrzebami danego zrzeszenia branżowego. 

• Krajami partnerskimi są: Austria, Belgia – Flandria, Belgia – Walonia, Brazylia, Czechy, 

Holandia, Kanada – Quebec, Niemcy, Japonia, Peru, Szwajcaria, Tajwan i Turcja. 

• Rezultaty prac badawczych powstałe w wyniku realizacji projektu są szeroko 

rozpowszechnione na zasadzie niedyskryminacji i braku wyłączności wśród wszystkich 

zainteresowanych podmiotów. Zasady dostępu do wyników prac badawczych powinny być 

uregulowane w umowie konsorcjum międzynarodowego. 

• Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy. 

Sposób finansowania 

o do 100% w przypadku kosztów wykonania prac badawczych zrealizowanych przez 

jednostkę naukową, 

o do 85% w przypadku kosztów realizacji projektu poniesionych przez zrzeszenie 

branżowe. 

Budżet konkursu: 

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach przeznaczono 750 000 euro. 

Terminy: 

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/nawigator-finansowy/inicjatywa-cornet-4/


 
Wnioski można składać do 28.09.2022 r. 

Organizator: 

NCBiR 

Innovative SME’s- Pieniądze na badania MSP 

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/nawigator-finansowy/innovative-smes-2/  

 

Przedmiot wsparcia 

Konkurs jest skierowany do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na prowadzenie 

działalności badawczej. Innovative SMEs wyróżnia konieczność wdrożenia rezultatów projektu w 

okresie dwóch lat od jego zakończenia. Konkurs jest realizowany w ramach inicjatywy Komisji 

Europejskiej EUREKA. 

 

Główne zasady 

• Projekty realizowane w ramach konkursu powinny mieć formę międzynarodowego 

partnerstwa – co najmniej 1 partner z Polski i 1 partner międzynarodowy. 

• Zakres tematyczny – bez ograniczeń. 

• Realizowane projekty powinny dotyczyć badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. 

Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego 

produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. 

• Budżet całego projektu międzynarodowego musi być podzielony między konsorcjantów w 

ten sposób, aby udział jednego podmiotu i/lub podmiotów z jednego kraju nie przekraczał 

70% całkowitego kosztu projektu i udział przedsiębiorstw z sektora MSP był nie mniejszy niż 

50% całego budżetu projektu. 

• Każdy z partnerów konsorcjum międzynarodowego ubiega się o dofinansowanie projektu w 

swoim kraju i składa wniosek o dofinansowanie zgodnie z krajową procedurą. 

• Projekt może być realizowanej nie dłużej niż do 36 miesięcy. 

 

Budżet:  

1,95 mln euro 

Poziom dofinansowania – do 80% w zależności od wybranego typu projektu. 

 

Planowane terminy 

zakończenie naboru: 15.09.2022 r. 

 

Organizator 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/nawigator-finansowy/innovative-smes-2/


 
 

 

 

Change2Twins- Cyfrowy bliźniak dla każdego MŚP produkcyjnego 

https://change2twin-av2-opencall.fundingbox.com/  

 

Change2Twins poszukuje małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych oraz firm o średniej 

kapitalizacji, które chcą poprawić swoją konkurencyjność poprzez wdrożenie technologii Digital Twin. 

Usługa obejmuje ocenę i wskazówki od certyfikowanych centrów innowacji cyfrowych (DIH).  

Wybrane MŚP i firmy o średniej kapitalizacji otrzymają szczegółową analizę swojej sytuacji i 3 różne 

„przepisy” od certyfikowanego DIH z którym zdecydują się współpracować. Zarówno raport, jak i 

ocena są wartościowe dla firmy produkcyjnej same w sobie – dostarczając zarówno zewnętrznych, 

eksperckich spostrzeżeń, jak i rozwiązania gotowego do wdrożenia Digital Twin.  

 

Kto może złożyć wniosek? 

MŚP i spółki o średniej kapitalizacji  z UE, krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020 lub 

Wielkiej Brytanii.  

Minimalny poziom cyfryzacji dla firm ubiegających się o nabór wynosi 2 , co oznacza, że systemy 

cyfrowe w organizacji są w dużej mierze ze sobą połączone i wymieniają dane w celu dostarczenia 

aplikacjom biznesowym i oprogramowaniu odpowiednich informacji.  

 

Wartości jakie otrzymają wybrane MŚP: 

• Do 10.000 euro jako ryczałt do wykorzystania z wybranym przez siebie certyfikowanym DIH. 

• 3 gotowe do użycia „receptury” na wdrożenie zawierające listę potencjalnych technologii 

bliźniaczych technologii cyfrowych pasujących do przypadku użycia oraz dane integratora, 

który chce je wdrożyć.  

 

Termin: 

Wnioski można składać do 30.09.2022 o godz. 17:00 CEST 

 

 

I4TRUST 

https://i4trust.org/press-release/i4trust-second-open-call-smes-dihs/  

Zaproszenie jest skierowane  do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) / nieco większych firm oraz 

centrów innowacji cyfrowych (DIH), które chcą usprawnić swoją działalność poprzez oparcie się na 

https://change2twin-av2-opencall.fundingbox.com/
https://i4trust.org/press-release/i4trust-second-open-call-smes-dihs/


 
danych i uwolnienie potencjału dzielenia się danymi poprzez tworzenie przestrzeni 

danych. Przestrzenie danych są centralnym elementem strategii UE w zakresie danych. 

Wybranych zostanie do 19 eksperymentów oddolnych, przeprowadzonych przez konsorcja 

obejmujące MŚP i DIH. Wybrani beneficjenci otrzymają: 

• Wsparcie finansowe 

• Program mentorski: Beneficjenci staną się częścią zindywidualizowanego 9-miesięcznego 

programu mentorskiego dotyczącego udostępniania danych i4Trust, który obejmuje: 

Udoskonalenie proponowanej definicji przypadku użycia; wsparcie szkoleniowe w celu 

przekwalifikowania siły roboczej; Wsparcie mentorskie w kwestiach biznesowych, prawnych, 

operacyjnych i technicznych, w szczególności wsparcie techniczne w zakresie technologii 

i4Trust. 

• Dzielenie się wiedzą i know-how: Uczestnicząc w społeczności i4Trust, beneficjenci będą mieli 

możliwość dzielenia się wiedzą i najlepszymi praktykami z interesariuszami z branży, a także 

zaistnienia na wydarzeniach rynkowych na poziomie europejskim i 

międzynarodowym. Będzie to wspierać tworzenie powiązań i synergii między nimi oraz 

rozwój nowych możliwości biznesowych na poziomie globalnym. 

 

Kto może złożyć wniosek: 

i4Trust poszukuje konsorcjów składających się z MŚP/nieco większych firm i DIH zarejestrowanych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej i jej krajach i terytoriach zamorskich (OCT) oraz w 

Wielkiej Brytanii. Propozycje powinny być składane przez jeden z dwóch wyżej wymienionych 

rodzajów podmiotów (MŚP lub DIH), jednak obowiązkowe jest posiadanie co najmniej 4 podmiotów 

na eksperyment, co najmniej 1 DIH i co najmniej 3 MŚP/nieco większych firm. Jedno z MŚP powinno 

zostać wyznaczone na koordynatora eksperymentu. 

 

Budżet: 

Od 72 000 do 120 000 EUR na konsorcjum, w zależności od liczby członków w każdym konsorcjum. 

 

Terminy: 

Wnioski można składać  do 12.09.20221 r. do godziny 16:00 (CEST). 

 


