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 Nowy nabór do C-Voucher dla MŚP otwarty! 

Złóż wniosek i uzyskaj do 60 000 EUR na wdrożenie rozwiązań gospodarki 

obiegu zamkniętego w Twojej firmie 

 

C-Voucher jest finansowany w ramach programu UE „Horyzont2020”, ma na celu 

wytworzenie cyrkularnych łańcuchów wartości w tradycyjnych gałęziach przemysłu. 

 

Kto może aplikować? 

Poszukujemy firm, które są gotowe doświadczyć cyrkularnej transformacji i zmiany sposobu 

prowadzenia swojej działalności gospodarczej poprzez współpracę i zwiększanie 

pozytywnego wpływu na środowisko. Wnioskodawcą może być każde małe i średnie 

przedsiębiorstwo. 

 

Czego można oczekiwać od C-Voucher? 

Pierwsza faza obejmie 3-dniowe warsztaty, podczas których 13 zaproszonych firm wspólnie 

zidentyfikuje i oceni możliwe rozwiązania w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego. Ocena 

powstanie w oparciu o istniejące modele biznesowe, wykorzystanie technologii 

wspomagających oraz zaprojektowanie strategii „design thinking”. 

W drugiej fazie, najlepsze 6 z 13 firm zostanie wybrane do dalszego rozwijania swoich 

pomysłów. Dla każdego z partnerów, w 9-miesięcznym programie uwzględnione jest 

personalizowane wsparcie ekspertów design/business, wdrażania technologii, mentoringu 

biznesowego oraz dalszego finansowania projektu (analiza finansowego wsparcia z sektora 

publicznego i prywatnego). 
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Co znajduje się w pakiecie finansowym? 

13 wybranych firm otrzyma po 2 000 EUR za udział w 3 dniowych warsztatach na pokrycie 

kosztów podróży. W kolejnym etapie, każda z 6 wybranych firm otrzyma 58 000 EUR na 

zakup potrzebnych technologii. Usługi doradztwa i dostępu do technologii są zapewnione 

przez projekt. 

 

Jak się przygotować? 

Firma musi być gotowa przeznaczyć część zasobów wewnętrznych – osoby pochodzące z 

różnych obszarów struktury firmy (zarząd, finanse, produkcja, R&D itp.) oraz ich czas, aby 

aktywnie działać w programie. Zaangażowanie personelu jest kluczowe w skutecznej 

implementacji projektu. Aby wziąć udział w Bootcamp (wydarzeniu zorganizowanym dla 

pierwszych 13 firm) trzeba podjąć odpowiednie kroki: 

• Zarezerwowanie terminu spotkania (planowane na ostatni tydzień lutego 2020 r; do 

potwierdzenia) 

• Wybranie 2-3 kompetentnych osób do pracy nad rozwiązaniem w trakcie spotkań 

(wraz ze wsparciem projektanta oraz eksperta technologii dostarczonych przez C-

Voucher) 

• Prezentacja własnego projektu w trakcie wydarzenia (sesja pitchingowa przed 

panelem jury) 

 

Firmy wybrane do programu akceleracyjnego (6 z 13 zaproszonych na Bootcamp) będą 

zobowiązane do składania sprawozdań z postępów w projekcie. Istotne też będzie 

dostarczenie „Circular Solution Definition Plan” – strategii rozpisanej wspólnie z 

przydzielonym projektantem, w drugim miesiącu trwania C-Voucher. Przez cały okres, każdy 

z uczestników będzie musiał pozostać w kontakcie z wyznaczonym projektantem i 
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systematycznie monitorować realizację swojego planu zgodnie z indywidualnymi 

ustaleniami. 

 

DEADLINE: 31 Grudnia, 2019 ( 17:00 czasu lokalnego w Brukseli) 

 

Na czym skupić się przy aplikowaniu? 

Firmy powinny przedstawić swoją obecną sytuację, jaką wartość widzą dla siebie w 

tworzeniu rozwiązań cyrkularnych i w jaki sposób zostaną one zoptymalizowane przy 

wykorzystaniu dostępnych zasobów i strategii. 

Aby lepiej nakreślić swoją wizję, firmy mogą kierować się konkretnymi wyzwaniami 

sektorowymi (przedstawione poniżej), wykorzystując jeden lub więcej priorytetowych 

komponentów rozwiązań cyrkularnych jako inspiracji. 

 

Największe wyzwania sektorowe: 

 Produkcja -> Tradycyjne struktury ograniczające wzrost i innowacje. 

 Tekstylia -> Zarządzanie odpadkami i zużytą tkaniną 

 Gospodarka wodna -> Tradycyjne struktury ograniczające wzrost i innowacje. 

 Zdrowie -> Zagadnienia zgodności w różnych obszarach sektora opieki zdrowotnej. 

 Agro-Food -> Określenie potencjału cyrkularnego dla sektora. 
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Czy którekolwiek z wyzwań pokrywa się z tym, z czym boryka się Twoja firma na co dzień? 

Czy chcesz znaleźć rozwiązanie? 

 

Proszę mieć na uwadze, iż projekty nie ograniczają się do wyzwań określonych przez  

C-Voucher. Jeśli Twój przypadek jest inny, ale można go rozwiązać za pomocą podejścia 

cyrkularnego to jesteśmy otwarci do rozmów! 

 

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Przewodnikiem dla Wnioskodawców, Szablonem 

Wniosku oraz z listą najczęściej zadawanych pytań. Spraniej zdobiędziesz podstawową 

wiedzę o wniosku, jego procedurach i wymaganiach. 

 

Projekt przewiduje rozdysponować ogólną kwotę 4.2 miliona EUR. 

 

 

Kontakt ARMSA 

 

Krzysztof Trojanowski 

Email: k.trojanowski@armsa.pl 

Telefon: 22 566 47 86 

 

Jan Ejma-Multański 

Email: j.ejma@armsa.pl 

Telefon: 22 566 47 84 
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