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Unijne wsparcie dla ukraińskich start-upów

Komisja Europejska uruchomiła ambitne działanie o wartości 20 mln
euro, aby udzielić wsparcia środowisku ukraińskich innowatorów.
Dzięki zmianie programu prac Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC)
na 2022 r. nowa inicjatywa zapewni wsparcie finansowe w wysokości do
60 000 euro dla co najmniej 200 ukraińskich przedsiębiorstw typu
start-up z branży zaawansowanych technologii. Ponadto EIC będzie
oferować wsparcie o pozafinansowym charakterze, np. doradztwo dla
przedsiębiorstw i pomoc w nawiązywaniu kontaktów. Zwiększy to zdolność
ukraińskich innowatorów do współdziałania z europejskim ekosystemem
innowacji oraz do wchodzenia na nowe rynki i korzystania z
europejskich instrumentów finansowych.
Wsparcie w wysokości 20 mln euro zostanie wypłacone w drodze
konkurencyjnego zaproszenia do składania wniosków, skierowanego do
ogólnoeuropejskiej sieci stowarzyszeń przedsiębiorstw typu start-up,
wspierającej ukraińskie podmioty z sektora innowacji. Zapewniona
zostanie synergia z odpowiednimi inicjatywami UE, takimi jak
Europejska Sieć Przedsiębiorczości. Poprzez to zaproszenie, które
zostanie otwarte 23 czerwca, Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) stara
się
zapewnić
ciągłość
działania
ukraińskich
przedsiębiorstw
technologicznych i wspierać ich rozwój.
Działanie może pomóc w przygotowaniu ukraińskich start-upów do
skutecznego konkurowania o możliwości finansowania z EIC. EIC może
udzielać nowym przedsiębiorstwom finansowania w formie dotacji i
inwestycji kapitałowych w wysokości do 17,5 mln euro. Może też
przyciągać dalsze inwestycje prywatne – do poziomu trzykrotnie
przewyższającego kwotę zainwestowaną z funduszy publicznych.
Ponadto, w wyniku ratyfikacji przez Ukrainę, 9 czerwca weszła w życie
umowa o stowarzyszeniu Ukrainy z programem „Horyzont Europa” i
programem
badawczo-szkoleniowym
Europejskiej
Wspólnoty
Energii
Atomowej. Umowę podpisano 12 października 2021 r. w trakcie szczytu
UE-Ukraina. Dzięki temu europejscy i ukraińscy naukowcy i innowatorzy,
uniwersytety oraz firmy, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP),
mogą współpracować na równych warunkach, aby osiągnąć wspólne cele i
stawić czoła krytycznym wyzwaniom. W związku z trwającą rosyjską
agresją przeciwko Ukrainie i zobowiązaniem UE do zaoferowania
konkretnych środków wsparcia ukraińskiej społeczności w dziedzinie
badań i innowacji Ukraina będzie uczestniczyć w programach „Horyzont
Europa” i Euratom bez konieczności wnoszenia wkładu finansowego na
lata 2021 i 2022. Wysokość umorzonego wkładu oszacowano na około 20
mln euro.
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Wsparcie to uzupełnia realizowane obecnie inicjatywy „Europejska
Przestrzeń Badawcza dla Ukrainy” (ERA4Ukraine), Horizon4Ukraine i ERC
dla Ukrainy, a także specjalny program stypendialny w wysokości 25
mln euro w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” dla przesiedlonych
naukowców z Ukrainy.
Źródło i więcej informacji
: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_3533
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