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Ekosystem IF UE w Polsce



Finansowanie bezpośrednie z 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Projekty związane z działalnością 

badawczo-innowacyjną

• Pożyczki w min. wysokości 7,5 mln EUR

• Oferta dla przedsiębiorstw do 3000 

zatrudnionych

• Finansowanie EBI do 50% wartości projektu 

inwestycyjnego

• Kredyt na koszty działalności badawczo-

rozwojowej, bądź inwestycji realizowanych 

przez podmioty innowacyjne lub szybko 

rozwijające się

• Okres kredytowania: 5-7 lat

Projekty inwestycyjne

• Pożyczki na realizację projektów 

inwestycyjnych

• Minimalna wartość projektu 25 mln euro

• Finansowanie do 50% kosztów

• Zakres zgodny z celami strategicznymi UE, 

m.in. kluczowa infrastruktura (gospodarka 

cyfrowa, transport, energia), edukacja, 

badania i innowacje, OZE itp.



Pośrednicy kapitałowi VC:

Informacja o warunkach inwestycji Innovation Nest II: 
• dla  europejskich podmiotów  zajmujących się oprogramowaniem  B2B, z 

globalnym potencjałem,
• inwestycje kapitałowe w spółki znajdujące się we wczesnych fazach 

rozwoju, w tym  serie A,
• inwestycje kapitałowe od 100 tys. do 1 mln EUR
• fokus geograficzny: cała Europa

Informacja o warunkach inwestycji Market One Capital: 
• fokus inwestycyjny - marketplace i SaaS,
• inwestycje na etapie ‘późnego zasiewu’ z możliwościami inwestycji 

początkowych również na etapie rund A i kontynuowaniem inwestycji do 
rund B

• inwestycje kapitałowe zasadniczo od 0,2 do 1,5 mln EUR, możliwe również 
większe kwoty inwestycji

• fokus geograficzny: Europa i kraje stowarzyszone ze specjalnym 
uwzględnieniem Polski, Hiszpanii, Włoch, Ukrainy i Rumunii

Oferta w ramach programu Horyzont 2020 
InnovFin Equity 



Informacja o warunkach inwestycji OTB Ventures: 
• inwestycje w start-upy z przełomową technologią i firmy na wczesnym etapie 

rozwoju z unikalną własnością intelektualną (IP),
• wszystkie dziedziny technologii,
• podmioty w fazie poprodukcyjnej, z potencjałem do szybkiego wzrostu w 

międzynarodowej skali,
• inwestycje kapitałowe od 1 do 15 mln USD w kilku rundach,
• fokus geograficzny: region Europy Środkowo-Wschodniej

Informacja o warunkach inwestycji Inovo Fund: 
• inwestycje w start-upy oferujące unikalne rozwiązania technologiczne oraz 

produkty z potencjałem ekspansji na rynki międzynarodowe,
• inwestycje kapitałowe od 0,5 do 2 mln EUR,
• fokus geograficzny: region Europy Środkowo-Wschodniej

Pośrednicy kapitałowi VC:

Oferta w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji
Strategicznych oraz EFG



Informacja o warunkach inwestycji  V4C Poland Plus Fund: 
• inwestycje w podmioty generujące stabilny zysk, posiadające silną pozycję 

rynkową lub będące liderem rynkowym w swojej branży oraz posiadające 
potencjał wzrostu organicznego lub poprzez akwizycje, 

• sektory usługowe – usługi: m. in. outsourcingu, medyczne,  telekomunikacyjne, 
usługi okołoprodukcyjne związane z tworzeniem łańcucha wartości,

• inwestycje kapitałowe od 10 do 25 mln EUR,
• fokus geograficzny: Polska oraz w inne unijne kraje Europy Środkowej, w 

szczególności Rumunia oraz kraje Bałtyckie

Informacja o warunkach inwestycji Avallon MBO Fund III: 
• inwestycje w wiodące firmy w wybranym segmencie rynku, o sprawdzonym 

modelu biznesowym i ugruntowanej pozycji,
• brak zasadniczo preferencji branżowej,  ale z uwzględnieniem obszarów: 

specjalistyczna produkcja, FMCG, nowe technologie, służba zdrowia, IT (SaaS, 
rozwiązania chmurowe),

• zakres inwestycji wynosi od 4 do 15 mln EUR i może on być dodatkowo powiększony 
o finansowanie dłużne lub dodatkowy kapitał ze strony koinwestorów

• fokus geograficzny: głównie Polska, ale również kraje członkowskie UE z Europy 
Środkowo-Wschodniej

Pośrednicy kapitałowi PE:

Oferta w ramach Europejskiego Funduszu  Inwestycji 
Strategicznych oraz EFG



EIC - Europejska Rada ds. Innowacji: wsparcie przełomowych technologii
Akcelerator EIC – wsparcie mieszane (blending)
• wsparcie innowatorów z przełomowymi rozwiązaniami technologicznymi dla zapewnienia inwestycji potrzebnych do 

zwiększenia skali w krótszym czasie 
• zapewnia finansowanie „mieszane” tj. zarówno w formie grantowej dla projektów (TRL 5-8) – w wysokości od 0,5 do 2,5 mln EUR (70% 

kosztów kwalifikowanych) jak i w formie kapitałowej dla projektów powyżej (TRL 8), która jest realizowana z powołanego przez Komisję 
Europejską Funduszu kapitałowego EIC: od 0,5 mln euro do 15 mln euro

EIC Transition – wsparcie grantowe
• celem jest przekształcanie wyników badań w innowacje, weryfikacja poprawności projektu dopracowania technologii oraz stworzenia 

uzasadnienia biznesowego dla konkretnych zastosowań
• warunkiem koniecznym aplikowania jest bazowanie na dofinansowanym projekcie w ramach Pathfinder, FET (Future and Emerging

Technologies) lub ERC (European Research Council) Proof of Concept
• aplikacje indywidualne – jako pojedyncze MŚP lub instytucja badawcza/jednostka akademicka
• aplikacje w konsorcjum – od 2 do 5 partnerów reprezentujących MŚP, duże firmy, instytucje badawcze, jednostki akademickie, instytucje 

reprezentujące użytkowników końcowych
• dotacje do 2,5 miliona euro na: walidację i demonstrację technologii w środowisku istotnym dla aplikacji oraz rozwijanie gotowości 

rynkowej

Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia EIC dostępne
są na stronie: https://eic.ec.europa.eu/index_en

PROGRAMY UNIJNE

EIC Pathfinder – wsparcie grantowe  
• dla multidyscyplinarnych zespołów badawczych, na prowadzenie badań, które mogą prowadzić do przełomowych rozwiązań 

technologicznych - na wczesnym etapie rozwoju (TRL 1-4)
• warunki kwalifikujące pomysł na projekt:

 wizjonerski pomysł – przekonująca i długoterminowa wizja wprowadzenia radykalnie nowej technologii, która będzie mieć pozytywny 
wpływ na naszą gospodarkę i społeczeństwo

 przełomowy cel technologiczny – konkretny, nowatorski i ambitny przełom naukowy w dążeniu do nowej technologii
 ambitne interdyscyplinarne badania – podejście i metodologia badawcza obarczona wysokim ryzykiem / dużym zyskiem, z konkretnymi i 

prawdopodobnymi celami
• dotacje: 

 do 4 mln euro w ramach EIC Pathfinder Challenges oraz do 
 do 3 mln euro w ramach EIC Pathfinder Open

https://eic.ec.europa.eu/index_en
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Źródło danych: Opracowanie własne KPK na podstawie danych Komisji Europejskiej
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Krajowy Punkt Kontaktowy ds. 
Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Związek Banków Polskich
ul. Kruczkowskiego 8
00–380 Warszawa
tel./fax +48 22 696 64 95

programy@kpkUE.gov.pl

www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

© 2022 Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Związek Banków Polskich. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, kopiowanie, wykorzystanie całości bądź
fragmentów wyłącznie z powołaniem się na źródło. Prezentacja służy wyłącznie celom informacyjnym. KPK nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w celach
prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby trzecie. Ponadto, dokument ten nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń wobec KPK.

Działalność Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii
Europejskiej jest finansowana ze środków Budżetu Państwa w ramach programu wieloletniego
„Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności
przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy
oraz statystyk europejskich (Program na rzecz jednolitego rynku, w latach 2022-2028”, przez Ministra
właściwego do spraw gospodarki, przekazywanych za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
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