Climate-KIC
EIT1 Climate-KIC2 jest największym europejskim stowarzyszeniem podejmującym tematykę
zmian klimatycznych. Powstało na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 294/2008 z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiające Europejski Instytut Innowacji i Technologii.
Działa od 2010 roku i jest finansowany ze środków publicznych i prywatnych oraz corocznego
grantu z Komisji Europejskiej dla EIT.
Łączy sektor publiczny i prywatny, wspiera innowacyjne badania, projekty i start-upy. Zrzesza
naukowców, przedsiębiorców, uczelnie wyższe oraz przedstawicieli władz zaangażowanych
w tematykę zmian klimatycznych. Prowadzi projekty z zakresu edukacji, przedsiębiorczości
i innowacji. Zajmuje się łagodzeniem zmian klimatu i dostosowywaniem się do nich. Poprzez
innowacje wspiera budowę zero emisyjnej gospodarki. Realizuje międzynarodowe projekty
w obszarze czterech filarów:
1.
2.
3.
4.

Smart Land Use,
Sustainable Production Systems,
Decision Metrics & Finance,
Urban Transitions.

Regionalny oddział w Polsce EIT Climate-KIC znajduje się na Dolnym Śląsku, gdzie prowadzi
szereg aktywności dla studentów, np. projekt The Journey – największa letnia szkoła poświęcona
zagadnieniom ochrony klimatu, gdzie studenci uczą się jak swoją wiedzę przekuć w pomysły
biznesowe, które będą miały wpływ na poprawę klimatu, czy program wyjazdów stażowych
Pioneers Into Practice, skierowany m.in. do doktorantów, pracowników naukowych czy
pracowników firm prywatnych.
Climate-KIC, w partnerstwie z miastami i regionami wspiera projekty strategiczne w dziedzinie
edukacji, zrównoważonej mobilności, efektywnych energetycznie budynków oraz sieci
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energetycznych planowania przestrzennego. Dzięki współpracy z samorządami, możliwe jest
udostępnienie mieszkańcom innowacyjnych rozwiązań proklimatycznych.
Korzyści wynikające z udziału przedsiębiorców w projektach to m. in. dostęp do najważniejszych
technologii, wiedzy i ekspertyz w zakresie zmian klimatycznych, energii odnawialnych,
efektywności
energetycznej
i
zrównoważonego
rozwoju,
oraz
kontakt
z obiecującymi strat-upami i naukowcami, co daje możliwość inwestycji w nowe technologie
i rozwiązania. Start-upy natomiast zyskują granty, szkolenia, coaching, mentoring i bezpośredni
kontakt z inwestorami z całego świata. Partnerzy Climate-KIC mogą skorzystać z finansowania
(granty i programy własne Climate-KIC), wsparcie w dostarczeniu innowacyjnych pomysłów na
rynek, poznanie i zrozumienie najlepszych europejskich praktyk w dziedzinie innowacji
klimatycznych i zrównoważonego rozwoju oraz dostęp do najlepszych innowacyjnych
europejskich organizacji w powyższych dziedzinach.
Wybrane projekty:
- „Climate-KIC: Collaboration Framework with the Lower Silesia region”,
- „Dzieci dla Klimatu / Kids for Climate”,
- „Efektywna energetycznie termomodernizacja kamienic”,
- „Reduction the gap between predicted and actual energy performance”,
- „Bezpieczne przechowywanie rowerów”,
- „Green Infra”.
W Polsce oddziałem regionalnym Climate-KIC jest Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego
S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Realizuje ona m. in. dwa projekty pod marką Climate-KIC:
I Konkurs Climate Launchpad 2018
- największy na świecie konkurs dla wczesnych pomysłów biznesowych (koncepcyjnych,
lub na wczesnym etapie wdrożeniowym);
- obszary tematyczne – ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, ochrona klimatu;
- w Polsce organizatorem jest Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
a Partnerem Strategicznym jest firma DOZAMEL Sp. z o.o. – Zarządca Wrocławskiego
Parku Przemysłowego;
- udział mogą wziąć: osoby fizyczne, studenci, absolwenci, pracownicy naukowi
i naukowo-dydaktyczni, oraz MŚP istniejące nie dłużej niż 12 miesięcy oraz firmy które
zostały zarejestrowane nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty zgłoszenia do udziału
w konkursie, które nie otrzymały wsparcia finansowego (w formie inwestycji typu
Venture) w kwocie przekraczającej 200 000 EUR oraz które nie prowadzą jeszcze
sprzedaży swoich produktów / rozwiązania / prototypu na zasadach komercyjnych;
- w konkursie nie mogą brać udziału pomysły zakwalifikowane do udziału w programie
grantowym Climate-KIC Acceleration Programme w bieżącym lub poprzednim roku lub

-

-

-

które zostały zakwalifikowane do udziału w poprzednich edycjach konkursu Climate
Launchpad;
udział w konkursie jest bezpłatny na każdym etapie;
o udziale w konkursie decyduje jakość zgłoszonych pomysłów – potencjał ekonomiczny,
wiedza/doświadczenie
pomysłodawcy
oraz
wpływ
przedsięwzięcia
na środowisko/klimat;
rekrutacja trwa od marca do maja;
konkurs składa się z trzech etapów:
1. Boot Camp + coaching
– szkolenie prowadzone przez zagranicznych
certyfikowanych trenerów prezentujących metodologię pracy, zasady konkursu
oraz system pracy z pomysłodawcami i ostatecznej oceny zgłoszonych pomysłów.
Każdy uczestnik ma też możliwość uczestnictwa on-line w sesjach doradztwa, oraz
szkoleniu z autoprezentacji.
2. Finał krajowy – wybór trzech pomysłodawców/zespołów projektowych do
reprezentacji kraju podczas światowego finału.
Na laureatów krajowego finału we Wrocławiu czekają nagrody:
 Szkolenie z pakietu Ernst&Young o wartości 2 000 zł,
 film promocyjny ufundowany przez Flying Carpet Studio o wartości
3 000 zł,
 profesjonalna kampania promocyjna w mediach społecznościowych
ufundowana przez MamStartup - 3 000 zł,
 profesjonalne opracowanie graficzne prezentacji pomysłów biznesowych
ufundowane przez agencję reklamową Trzy punkty o łącznej wartości
3 000 zł,
 doradztwo z autoprezentacji w języku angielskim ufundowane przez WeDo
Academy o łącznej wartości 2 000 zł.
3. Finał konkursu w Edynburgu.
Nagrody główne w konkursie
 Czek na 10 tys. €
 Czek na 5 tys. €
 Czek na 2,5 tys. €
dodatkowo przeprowadzone zostaną konkursy tematyczne w dziedzinach:
 Decision Metrics & Finance,
 Sustainable Land Use,
 Sustainable Production Systems,
 Urban Transitions,
 Carbon Negative.

II Climate-KIC Acceleration Programme
- największy europejski program grantowy dla pomysłów biznesowych w obszarach
tematycznych:
 Ochrona środowiska,
 Zrównoważony rozwój,
 Efektywność energetyczna,
 Ochrona klimatu,
 Technologie wytwarzania zdrowej żywności,
 Odnawialne źródła energii,
 Budownictwo ekologiczne i branże pokrewne.
- realizowany jest w 11 regionach unii europejskiej oraz w Szwajcarii;
- realizowany jest na terenie całego kraju, w Polsce od 2014r. prowadzony jest przez
Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S. A.;
- udział mogą wziąć:
 początkujące firmy, MŚP zarejestrowane na rynku do trzech lat,
 osoby fizyczne, studenci, absolwenci, pracownicy naukowi i naukowodydaktyczni (planujący w ramach programu rozpoczęcie działalności
gospodarczej),
 zespoły badawcze (planujące komercjalizacje swojej wiedzy w formie spółki
typu spin-off, spin-out).
- program podzielony jest na trzy etapy, w których pomysłodawcy objęci są kolejno
wsparciem z zakresu:
 tworzenia/weryfikacji modelu biznesowego,
 sprzedaży,
 pozyskania inwestora.
- szkolenia krajowe w tym roku realizowane będą m.in. przez partnerów: E&Y Accademy of
Business oraz Radio Wrocław;
- maksymalna wartość grantu dla jednego grantobiorcy to równowartość 30 tyś. Euro
i wypłacane są zaliczkowo na jego konto;
- pula grantów w ubiegłym roku wynosiła 90 tyś. euro;
- granty mogą zostać przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej opartej na
innowacyjnym pomyśle lub rozwój istniejącej działalności poprzez wdrażanie innowacji
w zakresie ochrony środowiska/zrównoważonego rozwoju/ochrony klimatu i branż
pokrewnych;
- pomysłodawca zobowiązany jest do wydatkowania i rozliczenia grantu do końca roku
kalendarzowego. Może być on spożytkowany na:
 zakup środków trwałych,
 zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 szkolenia pracowników i kadry zarządzającej,
 udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych,

 badania naukowe (realizowane przez firmy zewnętrzne),
 zakup surowców i narzędzi do budowy prototypu,
 inne (uzasadnione z punktu widzenia prowadzonej działalności –

-

-

za uprzednią akceptacją realizatora programu).
wynagrodzenie pracowników nie jest kosztem kwalifikowanym;
organizator pokrywa część kosztów udziału reprezentanta Polski w finale konkursu;
Każdego roku finalista programu grantowego otrzymuje możliwość udziału w konkursie
Climate-KIC Venture Competition;
dodatkowo uczestnicy programu grantowego otrzymają możliwość bezpłatnego udziału
w wielu szkoleniach (także zagranicznych) oraz doradztwie w zakresie finansów,
własności intelektualnej i innych;
rekrutacja trwa od marca do maja.

Więcej informacji na temat Climate-KIC i konkursów:
Strony www:
a)

Climate-KIC: https://www.climate-kic.org

b)

Accelerator: http://www.darr.pl/pl/projekty-trwajace/climate-kic.html

c)

ClimateLaunchpad: https://climatelaunchpad.org

d)

ClimateLaunchpad PL: http://www.darr.pl/pl/projekty-trwajace/climate-kic/konkursclean-launch-pad.html

Filmy promocyjne:
a)

ClimateLaunchpad: https://www.facebook.com/DARR.SA/videos/1759524324068318

b)

Accelerator: https://www.facebook.com/DARR.SA/videos/299654933956785

