
 

Przedstawiamy Europejską Radę ds. Innowacji – zapraszamy na konferencję w Warszawie 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej organizuje konferencję 
i warsztaty: „Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w 
Horyzoncie 2020”.  

Wydarzenie odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. w Centrum Kreatywności Targowa, ul. 
Targowa 56 w Warszawie. 

Konferencja i warsztaty objęte są honorowym patronatem Jarosława Gowina, wiceprezesa 
Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, a także honorowymi patronatami 
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. 

Partnerami wydarzenia są: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Enterprise Europe 
Network, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Konfederacja Lewiatan, Krajowy Punkt 
Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. 

Celem tego spotkania jest zaprezentowanie przedstawicielom polskiego przemysłu, 
środowiska naukowego, administracji publicznej i samorządowej oraz wszystkim 
zainteresowanym koncepcji i oferty Europejskiej Rady ds. Innowacji (European Innovation 
Council - EIC) na lata 2018-2020. Przedstawienie oferty EIC zostanie uzupełnione poprzez 
prezentację oferty krajowych instrumentów umożliwiających wykorzystanie mechanizmów 
synergii np.: mechanizmu Seal of Excellence oraz rozwiązań przyjętych w wybranych 
programach operacyjnych. 

Wydarzenie służyć będzie również szczegółowemu omówieniu poszczególnych 
instrumentów, prezentacji najlepszych praktyk – projektów, które odniosły sukces oraz 
doświadczeń ewaluatorów. Uczestnicy poznają zasady aplikowania, jak również otrzymają 
praktyczne wskazówki związane ze staraniem się o dofinansowanie z programów ramowych. 
Będą też mieli szansę na wymianę dobrych praktyk i doświadczenia. 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa 
zainteresowane aplikowaniem do Programu Ramowego Horyzont 2020, polskie jednostki 
naukowo-badawcze, beneficjentów grantów, polskich ewaluatorów wniosków projektowych, 
jak również przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej. 

Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma wspierać 
najbardziej obiecujących europejskich innowatorów: przedsiębiorców, małe i średnie firmy, 
duży przemysł oraz naukowców w realizowaniu pomysłów i ambicji na skalę 
międzynarodową. Zadanie Rady jest realizowane głównie poprzez instrumenty programu 
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Horyzont 2020 takie jak:  SME Instrument, Fast Track to Innovation, FET Open czy EIC 
Horizon Prizes. EIC ma do dyspozycji 2,7 miliarda euro na realizację ponad 1000 
innowacyjnych projektów. EIC ma także stanowić jeden z filarów nowego programu 
ramowego po 2020 roku. 

Agenda wydarzenia  

LINK: http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2018/02/EIC_agenda_draft.pdf 

Rejestracja otwarta do 6 kwietnia br.  

LINK: http://www.kpk.gov.pl/?event=europejska-rada-ds-innowacji-eic-nowa-szansa-dla-
polskiego-przemyslu-w-horyzoncie-2020 

Liczba miejsc ograniczona.  
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