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 Szanowni Państwo, 
 
do 6 października br. można ubiegać się o finansowanie przełomowych innowacji przez Europejską 
Radę ds. Innowacji (European Innovation Council, EIC) w ramach schematu EIC Accelerator. 
Zgodnie z Programem Pracy EIC na 2021 r. finansowanie uzyskać mogą indywidualni naukowcy 
i przedsiębiorcy, którzy posiadają już prototyp rozwiązania. Dofinansowanie EIC Accelerator może 
być przyznane na dalsze prace rozwojowe, a także na komercjalizację rozwiązania. O tym, jak 
wnioskować o te fundusze dowiedzą się Państwo w trakcie spotkania online, pt.: 
 

Finansowanie przełomowych innowacji  
w ramach działania EIC Accelerator  

 
Do udziału w spotkaniu zapraszamy naukowców i przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem 
i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań mających wysoki potencjał na sukces biznesowy. 
Zaprezentowane zostaną warunki uczestnictwa w konkursie EIC Accelerator oraz instrukcje dot. 
zgłoszenia wniosku z wykorzystaniem narzędzia EIC AI Platform. 
 
Spotkanie odbędzie się 16 września br. (czwartek) w godz. 11:00-12:00. Wydarzenie zrealizowane 
będzie na platformie internetowej Webex, a więc uczestnicy szkolenia muszą posiadać urządzenie 
(komputer, tablet, telefon) ze stabilnym łączem internetowym. Aby zalogować się na szkolenie 
wystarczy przeglądarka internetowa, nie ma potrzeby instalowania żadnego dodatkowego 
oprogramowania. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wcześniejsze 
zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej: 
www.rpklublin.pl w zakładce „SZKOLENIA”. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 września br. 
 
Zarejestrowani uczestnicy wydarzenia otrzymają e-mail ze wszystkimi niezbędnymi instrukcjami na 
dzień przed wydarzeniem, w tym link, który umożliwi udział w spotkaniu. Ponadto, na ok. 
kwadrans przed oficjalnym rozpoczęciem transmisji, pod linkiem który Państwo otrzymacie, będzie 
możliwe przetestowanie jakości połączenia. 
 
Wszelkich informacji związanych ze spotkaniem udzielają: 

 p. Sylwia Nowak, 81 744 50 61 w. 118; e-mail: s.nowak@ipan.lublin.pl,   

 p. Michał Marszałowicz, 81 744 50 61 w. 118; e-mail: m.marszalowicz@ipan.lublin.pl  
 

Serdecznie zapraszamy 
Zespół RPK Lublin  
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