
         

  

 
IV Konferencja  

Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle ? 
Warszawa, 14 października  2020 r.  

on-line 
 

 
Jak wykorzystać doświadczenia mijającej perspektywy finansowej do tego, aby lepiej przygotować się na 
możliwości, jakie przyniosą nam kolejne lata? Czy trudny okres pandemii daje szansę na realizację 
innowacyjnych projektów i wypracowanie swojej przewagi konkurencyjnej? Skąd czerpać inspirację i 
motywację do działania?  
  
Kolejną edycję konferencji „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?” kierujemy do firm, 
które już rozwijają lub w najbliższej przyszłości chcą rozwijać swoją działalność innowacyjną i aplikować o 
fundusze europejskie. Pokusimy się o podsumowanie mijających lat, co udało się osiągnąć polskim 
przedsiębiorstwom dzięki środkom z PR Horyzont 2020, a także funduszy strukturalnych (POIR, RPO). 
Zaprezentowane zostaną ostatnie konkursy m.in.: Green Deal w Horyzoncie 2020 oraz oferta POIR. 
Uchylimy także rąbka tajemnicy, co przyniesie przyszłość – kolejna perspektywa, kiedy otwarte zostaną 
najbliższa nabory oraz które priorytety będą wspierane. 
  
Ważnym elementem wydarzenia będzie prezentacja oferty projektu Innovation Coach (STEP II), który 
skierowany jest do przedsiębiorstw stawiających pierwsze kroki w świecie innowacji. Pokażemy efekty, a 
jego uczestnicy odpowiedzą na pytanie, czy warto. 
  
Nasza konferencja to tradycyjnie bogaty cykl warsztatów dla firm. W tym roku poświęcone one będą 
najbliższym konkursom w H2020 (Green Deal) i POIR, przyszłym naborom (EIC Accelerator), jak również 
całej serii kompetencji niezbędnych do skutecznego aplikowania i realizowania projektów. W ramach 
Innovation Coach zaoferujemy warsztaty poświęcone zarządzaniu projektami, ulgom podatkowym na B+R 
czy kapitałowi ludzkiemu. 
  
Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej. 
 
Wydarzenie jest bezpłatne, odbędzie się on-line w czasie rzeczywistym.  
Zapraszamy do rejestracji i uczestnictwa w konferencji! 

 

 
 

9.30 - 9.45 Rejestracja  online  
9.45 - 10.00 Otwarcie spotkania 

 dr inż. Zygmunt Krasiński, Dyrektor KPK PB UE 

 Wojciech Murdzek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tbc)  

10.00 - 11.00 Inicjatywy i programy dla innowacyjnych przedsiębiorstw  
 

 Fundusze  strukturalne dla innowacyjnych przedsiębiorstw- 
doświadczenia mijającej perspektywy, oferta, w dobie COVID-19 i dalsze 
możliwości  -  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 



         

  

Polskie innowacyjne firmy w Horyzoncie 2020 i Horyzoncie Europa – jak 
wykorzystać szansę? -   dr Grzegorz Ambroziewicz, Deputy Head of Unit, 
Agencja Wykonawcza ds. MŚP (EASME), KE   

       dr Maciej Łopatka, Project Advisor, Agencja Wykonawcza ds. Badań, KE 

 Instrumenty Finansowe dla przedsiębiorstw a kryzys COVID-19  - Polski 
Fundusz Rozwoju 

  Innovation Coach – co udało się osiągnąć? -prezentacja multimedialna 

 
Moderacja: Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Zastępca  Dyrektora KPK PB UE 

11.00 - 12.30 Historie sukcesu w Horyzont 2020 i Innovation Coach - dlaczego warto 
brać udział 
 

 SYNTOIL S.A. - Martyna Sztaba, CEO  

 InPhoTech  - Tomasz Nasiłowski, CEO 

 SDS OPTIC.  - Mateusz Sagan, Chief Business Oficer 

 KGHM Polska Miedź S.A. - Wiktor Kowalczyk, Główny Specjalista  

 Filming Land - Agnieszka Pająk, CEO 

 SYNERIC ENGINEERS Sp. z o.o. - Adam Rogatko, CEO 
  
Moderacja: Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Zastępca Dyrektora KPK PB UE 

12.30 - 13.00 Przerwa 

13.00 - 17.00 Tematyczne sesje równoległe i warsztaty 
 

 Main stage Pokój 2  Pokój 3 Pokój 4 Pokój 5 

13.00 – 14.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Green Deal Call 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIC Accelerator w 
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Europa 

 

Warsztat 
Innovation Coach: 
Dofinansowanie 

publiczne 
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Warsztat Innovation 
Coach: Poziomy 

Gotowości 
Technologicznej w 

praktyce 
 
 14.00 – 15.00 

15.00 – 16.00 

Wsparcie dla 
przedsiębiorców 

w ramach 
instrumentów 

finansowych dla 
przedsiębiorców 
programów Unii 

Europejskiej - 
COVID -19 

 
 

 

Warsztat MFiPR: 
Udział 

przedsiębiorstw w 
Programie 

Operacyjnym 
Inteligentny 
Rozwój oraz 

możliwości w 
kolejnej 
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Jak znaleźć 

partnerów w 
dodatkowym 

konkursie programu 
Horyzont 2020 - 

Europejski Zielony 
Ład. 

 
 
 

 
 

   

16.00 – 17.00    

 

 


