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1. Dlaczego Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) podjął nową inicjatywę w celu pobudzenia 

innowacyjności w instytucjach szkolnictwa wyższego (HEI)?  

• Jest to jeden z nowych celów szczegółowych EIT na lata 2021–2027.  

• W strategii EIT na ten okres wzywa się EIT do zwiększenia potencjału przedsiębiorczości i 

innowacyjności europejskiego sektora szkolnictwa wyższego poprzez promowanie i wspieranie zmian 

instytucjonalnych w instytucjach szkolnictwa wyższego (HEI) oraz ich integrację z ekosystemami 

innowacji. 

 

2. Czym jest inicjatywa HEI: budowanie potencjału innowacyjnego w szkolnictwie wyższym? 

• Inicjatywa pomoże instytucjom szkolnictwa wyższego w całej Europie wzmocnić ich zdolność do 

innowacji.  

• Mówiąc dokładniej, inicjatywa ma na celu zachęcenie tych instytucji do przyjrzenia się ich własnym 

praktykom i opracowania konkretnych działań w celu zwiększenia wpływu ich działań w zakresie 

innowacji i przedsiębiorczości na ich ekosystemy lokalne i regionalne.  

• Wybrane projekty otrzymają wsparcie ekspertów i fundusze od Wspólnoty EIT, aby wesprzeć je w 

osiągnięciu tych celów. 

 

3. Jakie rodzaje działań będzie wspierać Inicjatywa?  

Działania wspierające instytucje szkolnictwa wyższego mogą koncentrować się na kilku tematach, w 

tym:  

• Wspieraniu zaangażowania i zmian instytucjonalnych 

• Wzmacnianie partnerstw między szkolnictwem wyższym, biznesem i organizacjami badawczymi  

• Rozwój usług związanych z innowacjami i wsparciem biznesowym 

• Poprawa jakości edukacji w zakresie przedsiębiorczości  

• Tworzenie i rozpowszechnianie wiedzy. 

 

4. Kto może aplikować? 

• Instytucje szkolnictwa wyższego z siedzibą w UE i krajach stowarzyszonych z programem „Horyzont 

Europa” mogą składać wnioski w konsorcjach składających się z co najmniej czterech organizacji, w 

tym co najmniej jednej niebędącej HEI.  

• Każda uczelnia może złożyć wniosek tylko w jednym konsorcjum.  

• Pełne informacje na temat kwalifikowalności podano w tekście zaproszenia. 

 

5. Kiedy uczelnie powinny składać wnioski i jak długo projekt będzie realizowany?  

• Nabór pilotażowy będzie otwarty od 24 marca do 25 maja 2021 r.,  jego wynik zostanie ogłoszony w 

czerwcu 2021 r.  

• Projekty pilotażowe będą realizowane przez 24 miesiące od lipca 2021 r. do lipca 2023 r. 

• Pomyślne zakończenie fazy 1 (lipiec - grudzień 2021 r.) ułatwi przejście do fazy 2 (styczeń 2022 - lipiec 

2023). 

 

6. Finansowanie i aplikowanie 

• Finansowanie w wysokości do 400 000 EUR na konsorcjum będzie dostępne podczas Fazy 1, z czego 

do 800 000 EUR będzie dostępne w Fazie 2, co daje w sumie do 1,2 mln EUR w ciągu 24 miesięcy. 

• Pełny tekst zaproszenia, kryteria kwalifikowalności i portal aplikacji są dostępne pod adresem:         

https://eit-hei.eu/  

 

7. Skład konsorcjów  

https://eit-hei.eu/


Konsorcja powinny składać się z:  

• Jednej koordynującej HEI, która składa wniosek  

• Minimum dwóch innych HEI  

• Minimum jednej HEI będącej partnerem EIT KIC 

• Większość uczelni nie może być partnerami EIT KIC 

• Co najmniej jeden podmiot z innego sektora Trójkąta wiedzy (np. organizacje VET- Vocational 

Education and Training; RTOs- Registered Training Organisations, MŚP i start-upy). 

• W składaniu wniosku i realizacji wybranych projektów muszą być zaangażowane minimum dwa 

wydziały lub dwie jednostki z każdej uczelni. 

 

8. Czy zostaną uruchomione kolejne zaproszenia?  

• Tak, jest to strategiczny priorytet EIT w ramach jego strategii na lata 2021–2027.  

• W ramach zaproszenia pilotażowego zostaną wybrane 23 projekty, a drugie zaproszenie nastąpi 

jesienią 2021 r., aby wybrać projekty, które mają się rozpocząć na początku stycznia 2022 r. 

 

9. Wniosek - Stworzenie planu działania dotyczącego wizji innowacji (IVAP) 

Wszystkie projekty pilotażowe wybrane do finansowania w ramach Inicjatywy HEI są zobowiązane do 

stworzenia Planu Działania Wizji Innowacji (IVAP) jako części swojego wniosku. IVAP przyjmie 

długoterminową perspektywę zwiększania innowacyjności i przedsiębiorczości w odpowiednich uczelniach 

na poziomie instytucjonalnym. IVAP zostanie zaprojektowany na podstawie kwestionariusza samooceny 

HEInnovate7 (https://heinnovate.eu/en) dla każdego członka konsorcjum HEI w celu kierowania wyborem 

działań proponowanych do finansowania i zmian instytucjonalnych w odpowiednich uczelniach. IVAP 

zapewni jasny, krok po kroku plan działania, składający się z pakietów roboczych, kamieni milowych, 

rezultatów i beneficjentów, a także wskaźniki służące do śledzenia postępów i wpływu. Należy również 

uwzględnić podejście do zarządzania ryzykiem i własnością intelektualną. Projekty pilotażowe wybrane do 

finansowania wezmą udział w obowiązkowych warsztatach online IVAP w dniach 12 i 13 lipca 2021 r., 

Podczas których IVAP zostanie dostosowany do przyszłych ram wpływu EIT. 

 Chociaż nie podano konkretnego szablonu IVAP, pytania w portalu aplikacji HEI Initiative będą stanowić 

podstawę IVAP. Treść IVAP musi spełniać następujące kryteria: 

• IVAP musi zostać zatwierdzony na piśmie przez najwyższe kierownictwo każdej uczelni i tym samym 

wykazać zaangażowanie na rzecz zmian instytucjonalnych.  

• IVAP musi opierać się na samoocenie HEInnovate, która określa główne obszary działań i zapewni 

podstawę do pomiaru postępu w czasie.  

• IVAP musi zawierać sześć akcji z wymienionych w czterech dziedzinach (wymienionych poniżej i w sekcji 

2.3 pilotażowego wezwania do składania wniosków.  

• IVAP musi wykazać, że jest w stanie przyczynić się do realizacji celów strategicznych i misji co najmniej 

dwóch EIT KIC (EIT WWiI). 

IVAP musi wykazać, że jest w stanie osiągnąć z góry określoną minimalną liczbę podstawowych KPI EIT 

(Opis podstawowych kluczowych wskaźników efektywności EIT oraz dowody wymagane do 

potwierdzenia ich osiągnięcia można znaleźć w załączniku do niniejszego pilotażowego zaproszenia do 

składania wniosków) w ciągu 2021 r., co przedstawiono poniżej:  

➢ Wsparcie minimum 2 start-upów / scale-upów (EIT Core KPI EIT HE 3.1)  

➢ Co najmniej 130 przeszkolonych studentów w zakresie innowacji i przedsiębiorczości 

(podstawowy kod KPI EIT EIT HE 8.1). W tym co najmniej 12 studentów objętych opieką 

mentorską  

➢ co najmniej 12 pracowników akademickich przeszkolonych pod kątem innowacji i 

przedsiębiorczości (podstawowy kod KPI EIT EIT HE 8.1) w tym co najmniej 4 pracowników 

akademickich objętych mentorem  



• Podstawowe KPI EIT muszą zostać zwiększone w 2022 i 2023 r.  

• Podczas wdrażania IVAP konsorcjum projektu pilotażowego musi opracować szkolenie dla co najmniej 

jednego z wybranych działań. Podręcznik szkoleniowy i wszystkie związane z nim materiały muszą być 

dostępne w repozytorium inicjatyw HEI, dostępnym dla wszystkich konsorcjów inicjatyw HEI.  

• IVAP musi zawierać plan możliwości przenoszenia, który pokazuje, w jaki sposób wybrane działania będą 

przenoszone i skalowane w ramach instytucji w okresie finansowania projektu pilotażowego. Plan 

możliwości przenoszenia musi również zawierać szczegółowy plan dalszej instytucjonalizacji IVAP po 

okresie finansowania projektu pilotażowego. 

Aby zrealizować działania w ramach IVAP, konsorcja będą wykorzystywać, budować i odnosić korzyści z 

istniejących zasobów w zakresie innowacji i budowania potencjału przedsiębiorczości opracowanych w 

ramach WWiI EIT. Te zasoby na budowanie potencjału można uzyskać różnymi kanałami, w tym między 

innymi przez instytucje szkolnictwa wyższego będącego partnerem EIT WWiI w konsorcjum oraz 

publicznie dostępne zasoby WWiI EIT. 

Repozytorium inicjatyw dotyczących instytucji szkolnictwa wyższego obejmujące zasoby w zakresie 

budowania potencjału opracowane do tej pory w WWiI EIT zostanie udostępnione wybranym projektom 

pilotażowym w okresie -III kwartał 2021. 

10.  Finansowane działania 

Wnioskodawcy muszą uwzględnić we wniosku i IVAP sześć działań z następujących dziedzin oraz określić 

wizję i pomocniczy plan wdrożeniowy w celu ich osiągnięcia przez cały okres trwania projektu pilotażowego 

i poza nim. Konieczne jest również spełnienie kryteriów IVAP z sekcji 2.2. Jednak jako minimum każda 

instytucja musi wybrać co najmniej jedno działanie w dziedzinie. Ostatnie dwa działania mogą zostać 

wybrane w zależności od potrzeb instytucji. 

Dziedzina 1 - Wspieranie zaangażowania i zmian instytucjonalnych 

• Zapewnienie i utrzymanie zaangażowania instytucjonalnego we wdrażanie IVAP, w tym wydziałów i 

innych jednostek uczelni (-ów), a także kierownictwa uczelni (-ów).  

• Zwiększenie skali i zakresu działań związanych z zaangażowaniem studentów, w tym usprawnienie biur 

obsługi studentów w celu doradztwo w zakresie przedsiębiorczości i innowacji  

• Rozwój infrastruktury (w tym infrastruktura cyfrowa)  

• Tworzenie inter- i multidyscyplinarnych struktur wsparcia, stanowisk testowych i innych struktur 

wspierających innowacje  

• Tworzenie lub doskonalenie jednostek organizacyjnych i / lub podmiotów, takich jak biura transferu 

technologii, rozwijanie współpracy w zakresie transferu technologii. 

Dziedzina 2 - Wzmocnienie partnerstw (integracja trójkąta wiedzy)  

• Nawiązanie nowej współpracy i ulepszenie charakteru, treści i rodzajów współpracy z partnerami 

zewnętrznymi, w tym przedsiębiorstwami, organizacjami badawczymi, organami rządowymi, 

organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi  

• Wymiana dobrych praktyk poprzez ulepszone tworzenie sieci i wzajemne uczenie się  

• Współpraca z WWiI EIT, np. poprzez współpracę peer-to-peer. 

Dziedzina 3 - Wkład w rozwój innowacji i przedsiębiorstw 

• Opracowywanie struktur i warunków dla ludzi do tworzenia lub rozwijania ich firm i start-upów  

• Tworzenie struktur i warunków dla badań opartych na innowacjach  

• Wykorzystywanie stanowisk testowych i innych rodzajów platform. 

Dziedzina 4 - Poprawa jakości innowacji i edukacji w zakresie przedsiębiorczości  

• Opracowywanie lub ulepszanie programów nauczania w zakresie innowacji i przedsiębiorczości  

• Ocena praktyk nauczania i uczenia się  

• Opracowywanie programów szkoleniowych z zakresu innowacji i przedsiębiorczości oraz programów 



mentorskich dla pracowników i studentów  

• Organizowanie staży w przedsiębiorstwach. 

11. Finansowanie 

Zwrot kosztów kwalifikowalnych odbywa się zgodnie z zasadami uczestnictwa programu Horizon Europe. 

Kwota dofinansowanie projektów pilotażowych wynosi 100%. 

Budżet wybranych projektów pilotażowych będzie oparty na kosztach faktycznie poniesionych w związku z 

działaniami w ramach projektu pilotażowego. Można pokryć 100% wszystkich kosztów kwalifikowalnych; 

współfinansowanie wniesione przez członków konsorcjum zostanie ocenione pozytywnie. 

 Żądany budżet będzie musiał być uzasadniony w odniesieniu do planowanych działań opisanych we 

wniosku. Wszystkie koszty będą musiały być w pełni opisane i uzasadnione. 

 Koszty (w tym sprzęt i podwykonawstwo) powinny być rozsądne, uzasadnione i bezpośrednio związane z 

osiągnięciem celów Inicjatywy Uczelni i pilotażowego projektu IVAP. Ponadto podwykonawstwo będzie 

musiało być zgodne z przepisami UE dotyczącymi zamówień publicznych. 

 

 

 

 


