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EIC Accelerator (1)
Cíl

• Komerční uplatnění inovací, které mohou mít významný dopad na trh (globální 
ambice)

Podporované oblasti

• Částečně bottom-up =>EIC Accelerator Open

• Tematicky vymezené => EIC Accelerator Challenges

Podporované projekty

• Rizikové inovace vyžadující dlouhodobý kapitál (zvláště tzv. deep-tech inovace 
založené na vědeckém objevu/průlomové technologie)
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EIC Accelerator (2)
EIC Accelerator= Innovation and Market Deployment Action

• TRL 5/6 -9

• Kombinované financování pro MSP

• Grantová složka do 2,5 mil. € (TRL 5/6 –8), 70% nákladů

• Investiční složka (equity) 0,5 –15 mil. € (TRL 9)

• Small mid-caps žádají výhradně o investiční složku + podpora aktivit TRL 9 a výše

Modality pro MSP

• Grant first: pro inovace založené na vědeckém objevu/nové technologii vyžadující 
další validační/demonstrační aktivity

• Grant only: pro žadatele s dostatkem vlastních prostředků na realizaci aktivit TRL 9
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Oprávnění žadatelé

FIRMY

• Malé a střední podniky vč. start-upůse sídlem v EU/AC

• Small mid-caps se sídlem v EU/AC

NEBO

Fyzická nebo právnická osoba (osoby)

• EU/AC s cílem založit MSP/Mid-cap

• s úmyslem investovat do MSP/Mid-cap v EU/AC

• s původem mimo EU/AC zamýšlející založit/přesídlit podnik do EU/AC

6



Accelerator Open vs. Accelerator Challenges

Accelerator Open

Inovace z jakékoli oblasti technologie či 
aplikace

Výjimka:

inovace s negativním dopadem na 
životní prostředí, společenské blaho 
nebo inovace primárně k vojenským 
účelům

Accelerator Challenges

Inovace v oblastech strategické 
relevance (pro 2021)

• StrategicDigital and Health
Technologies

• Green Deal Innovations for the
Economic Recovery
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Podání přihlášky

Discovery

Diagnostic
– krátká 
žádost

Plná 
žádost

Pitch
Finance
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AI Platforma



Hodnocení - novinky

Bez bodového skóre podávání pomocí AI platformy Omezený počet podání

Go X No-GO + koučink při přípravě žádosti
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Hodnocení – 3 kroky
Krátká žádost

Co se odevzdává: 

- dotazník, pitchdec (10 slidů), video 
(3min., 250 MB)

Uzávěrka: není

Výsledek do 4 týdnů

Hodnocení 4 experty

2 GO = postup do dalšího kroku

Možnost jednoho opravného podání

V případě neúspěchu => STOP 12 
měsíců

Plná žádost

Co se odevzdává: plná žádost

Uzávěrka: 16.6., 6.10. 2021

Další podpora: kouč (nepovinné) -
především v oblasti zpracování 
business plánu +  kouč nepíše žádost

Hodnocení 3 experti

3 GO = postup k interview

Možnost jednoho opravného podání 
do stejného kroku

V případě neúspěchu => STOP 12 
měsíců

Pitch & Q&A

Kdy: 8 –9 týdnů po uzávěrce

Kdo: Jury složená z investorů, BA, podnikatelů, expertů a inovace 

CO: Porota může navrhnout změnu poměru grantové a investiční 
složky

Výstup hodnocení

- GO => podpis GA, zahájení duediligence

NO-GO

- Druhá šance = možnost absolvovat jedno další interview

- Seal of Excellence = možnost jednoho opravného podání do 
kroku 2

- Zamítnutí = možnost jednoho opravného podání do kroku 2

- Neúspěch v opravném podání = STOP 12 měsíců
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Hodnotící kritéria

Krátká žádost

Excellence

Impact

Level of risk, implementation, need of 
Union Support

Plná žádost

Excellence

Impact

Level of risk, implementation, need of 
Union Support
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Další informace
• Pracovní program EIC 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/reference-documents

• Příručka pro žadatele

https://eic.ec.europa.eu/guide-applicants_en

• Portál Funding & Tender opportunities

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

• Podpora pro AI Platformu

support@accelerator.eismea.eu

• Další programy na podporu MSP

https://www.ms-ic.cz/ris/eu-granty/ 12
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Otázky?



Děkuji za pozornost

Adéla Hradilová

adela.hradilova@ms-ic.cz

mailto:adela.hradilova@ms-ic.cz

