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Jak pozyskać dofinansowanie z Programu HORYZONT 2020 Instrument dla MŚP?
Praktyczne szkolenie z przygotowywania wniosków aplikacyjnych w ramach
Programu HORYZONT 2020 - Instrument dla MŚP (Faza II)
11-14 kwietnia 2016 r. (Kraków)
Program Horyzont 2020 to instrument wspierający badania i innowacje wdrażany przez Komisję
Europejską. Jego celem jest rozwój europejskich innowacji o znaczeniu globalnym oraz wypracowanie
przewagi konkurencyjnej gospodarki europejskiej.
Instrument dla MŚP skierowany jest do podmiotów z sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, jak również posiadają innowacyjną
technologię, produkt lub usługę o wysokim stopniu gotowości technologicznej i zamierzają wdrożyć
je na rynek europejski i/lub globalny. Wsparcie finansowe oferowane w zakresie Instrumentu ma
umożliwić skuteczną komercjalizację tego rozwiązania na rynku europejskim, poprzez weryfikację
komercyjną i technologiczną (Faza I), doprowadzenie technologii do momentu, kiedy będzie gotowa
do wdrożenia (Faza II) oraz opiekę ze strony ekspertów (Faza III).
W trakcie szkolenia uczestnicy w sposób praktyczny zapoznają się z zasadami aplikowania oraz
opracują własny wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Fazy II Instrumentu dla MŚP
Programu Horyzont 2020.
DLA KOGO?
Szkolenie skierowane jest do:
 przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających innowacyjne
produkty oraz zainteresowanych wprowadzeniem produktu na europejskie i światowe rynki,
 firm i instytucji świadczących usługi związane z pozyskiwaniem środków na dofinansowanie
projektów w ramach programów wdrażanych przez Komisję Europejską.
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W wyniku udziału w szkoleniu uczestnik:
 pozna zasady aplikowania w programie wdrażanym przez Komisję Europejską, w tym:
o możliwości pozyskiwania środków z Komisji Europejskiej na finansowanie działalności,
o proces pozyskiwania dofinansowania,
o zasady sporządzania wniosków o dofinansowanie,
o kryteria oceny oraz proces przeprowadzania oceny wniosków,
 przygotuje własny wniosek o dofinansowanie projektu do Fazy II Instrumentu dla MŚP,
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DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?
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 będzie mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji przygotowanego wniosku o dofinansowanie
projektu z ekspertem oceniającym wnioski o dofinansowanie składane do Komisji Europejskiej.
Uwaga: Sugerujemy, by osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w szkoleniu posiadały wstępnie
określony pomysł na projekt. Warsztaty mają charakter PRAKTYCZNY - wnioski o dofinansowanie
będą tworzone "na żywo" pod okiem trenera.

JĘZYK SZKOLENIA: szkolenie prowadzone będzie w języku angielskim.

PROGRAM SZKOLENIA
Dzień 1
 Instrument dla MŚP Faza II – wprowadzenie
o czym jest Instrument dla MŚP
o warunki finansowania
o proces aplikowania o dofinansowanie
o porady jak napisać dobry wniosek
 Warsztaty z przygotowywania wniosku o dofinansowanie:
o opis sytuacji problemowej oraz potrzeb grupy docelowej
o opis proponowanego rozwiązania i jego innowacyjności
Dzień 2
 Warsztaty z przygotowywania wniosku o dofinansowanie:
o opis istniejących na rynku podobnych rozwiązań oraz opis konkurencji
o opis proponowanego rozwiązania
o opis pakietów roboczych (workpackages)
Dzień 3
 Warsztaty z przygotowywania wniosku o dofinansowanie:
o opis produktów i kamieni milowych (milestones) projektu
o tworzenie budżetu projektu
o tabele i wykresy
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 Ocena wniosku:
o kryteria oceny,
o panel ekspertów,
o wyniki oceny i informacja zwrotna dla wnioskodawcy
 Indywidualne konsultacje dotyczące przygotowywanego wniosku o dofinansowanie projektu
(dla zainteresowanych)
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Dzień 4

www.euromoney.net.pl

TRENER
Jerri Laine – ekspert Komisji Europejskiej oceniający projekty w programach Instrument dla MŚP,
Eurostars, EU TWINN, właściciel i Dyrektor Zarządzający firmy Innovation Manager Finland Oy
z Finlandii.
Jerri Laine posiada bogate doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji ze
środków publicznych, w tym z funduszy europejskich oraz w zarządzaniu
projektami. Od ponad 15 lat zaangażowany jest w proces pozyskiwania
dotacji, zarówno w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie składanych
do Komisji Europejskiej, jak i w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych.
Jest autorem kilkudziesięciu wniosków do Programów wdrażanych przez
Komisję Europejską, w tym m.in. Instrumentu dla MŚP i Eurostars oraz
ponad 160 wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych oraz krajowych
wdrażanych przez Finlandię. W swojej karierze zawodowej pracował m.in.
jako starszy doradca ds. technologicznych fińskiej agencji zajmującej się
finansowaniem innowacji (Finnish Funding Agency for Innovation) oraz jako Attaché ds. technologii w
fińskiej ambasadzie w USA. Pracował również jako manager ds. innowacji w firmie Wartsila
Corporation. W 2009 r. założył własną firmę Innovation Manager Finland Oy.
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ORGANIZATORZY
Euromoney Consulting Hodana i Holtzer Sp. J.
Firma Euromoney Consulting Hodana i Holtzer Sp. J. jest firmą doradczą specjalizującą się
w kompleksowej obsłudze projektów badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych i szkoleniowych,
współfinansowanych ze środków unijnych i krajowych. Kieruje swoje usługi do przedsiębiorców,
uczelni, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Wartość dotychczas pozyskanych przez Euromoney Consulting dotacji to 65 mln zł na projekty
o łącznej wartości 105 mln zł.
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Posiada
również
doświadczenie
w
prowadzeniu działalności szkoleniowej
poświęconej sporządzaniu dokumentów
aplikacyjnych mających na celu pozyskanie
dofinansowania.
Z
wielkim
zaangażowaniem
prowadzi
szkolenia
skierowane do mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw
nie
posiadających
doświadczenia,
bądź
posiadających
niewielkie doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji na rozwój działalności. Szkolenia prowadzi nie tylko
na terenie Finlandii, ale również poza jej granicami, m.in. w Gruzji oraz Macedonii (Kraje
Stowarzyszone UE).

www.euromoney.net.pl
Innovation Manager Finland Oy
Firma Innovation Manager Finland Oy jest fińską firmą doradczą świadczącą od 2009 r. usługi
w zakresie sporządzania wniosków o dofinasowanie projektów, zarządzania projektami, a od 2013 r.
również usługi szkoleniowe w tym zakresie.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Liczba godzin szkolenia: 28.
Liczba uczestników szkolenia: minimum 10, maksymalnie 30 osób.
Koszt uczestnictwa: cena podstawowa szkolenia dla 1 osoby 2500 zł netto + podatek VAT.
W przypadku zgłoszenia na szkolenie i dokonania wpłaty na konto do dnia 15.03.2016 - cena za
1 osobę wynosi 2200 zł netto + podatek VAT. W przypadku zgłoszenia na szkolenie dwóch osób z tej
samej instytucji - cena za drugą osobę wynosi 1700 zł netto + podatek VAT. Cena szkolenia zawiera:
koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, catering (obiady i przerwy kawowe).
Termin i miejsce szkolenia: Kraków, 11-14 kwietnia 2016 r.
Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 31.03.2016 r. (termin zamknięcia rejestracji uczestników) drogą
mailową na adres: biuro@euromoney.net.pl. Szczegółowy program oraz dokładne miejsce szkolenia
zostanie przekazane uczestnikom najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
Uczestnicy szkolenia proszeni są o zabranie ze sobą laptopa. Osoby nie posiadające własnego
sprzętu proszone są o zgłoszenie tego faktu w formularzu uczestnika (Organizator zapewni sprzęt na
czas szkolenia).
Uwaga! Ze względu na fakt, że szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów praktycznych, w
trakcie których „na żywo” będzie pisany wniosek o dofinansowanie, organizatorzy sugerują, aby
uczestnicy posiadali swoje własne pomysły na projekt.
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Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora
szkolenia.
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