


• Nazwa projektu: NEPTUNE, New cross sectorial value chains creation 
across Europe facilitated by clusters for SMEs’s Innovation in Blue Growth 

• Beneficjent projektu: międzynarodowe konsorcjum, tj. 12 organizacji  
o powiązaniach ekonomicznych i klastrów z : Francji, Polski, Grecji, 
Hiszpanii, Szwecji, Włoch, Rumunii 

• Czas trwania projektu: 1.07.2016-31.12.2018 
• Budżet projektu: 4 158 735,25 Euro 

 
 
 
 



o Aerospace Valley , www.aerospace-valley.com 
o Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego, www.space.biz.pl 
o Corallia, www.corallia.org 
o Eurecat, www.eurecat.org 
o Water Innovation Accelerator, www.winwater.se 
o Pôle MER Méditerranée, www.polemermediterranee.com 
o Parco Tecnologico Padano, www.ptp.it 
o MLC ITS Euskadi, www.mlcluster.com 
o North-West Regional Development Agency, www.nord-vest.ro 
o Aquitaine Développement Innovation, www.aquitaine-developpement-innovation.com 
o Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées, www.estia.fr 
o Inno TSD, www.inno-group.com 



Projekt dedykowany jest  małym-średnim przedsiębiorstwom (MŚP) jako wsparcie działań  
w zakresie tworzenia nowych projektów,  innowacji  i  przedsiębiorczości w obszarze Blue Growth. 
 
Ma na celu wpływ na wzrost oferowanych przez MŚP produktów/usług oraz rozwój współpracy 
międzysektorowej i informacji w sektorach: morskim, przestrzeni kosmicznej, technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, rolnictwa oraz logistyki. 



• BLUE GROWTH („Niebieski wzrost”) to długoterminowa strategia 
wspierania zrównoważonego wzrostu w gospodarce wodnej 

• strategia pozwala na wykorzystanie potencjału mórz, oceanów  
oraz wód śródlądowych w zakresie innowacji i wzrostu, tworzenia 
nowych miejsc pracy poprzez współpracę między partnerami 
publicznymi i prywatnymi, w tym przede wszystkim MŚP 



jest rozwój międzysektorowego  
i transgranicznego łańcucha wartości 
w obszarach „niebieskiego wzrostu” 
w Europie i poza nią 
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 stymulowanie rozwój nowego łańcucha wartości w obszarach „niebieskiego wzrostu” poprzez wsparcie  
małych-średnich przedsiębiorstw; 

 
 rozwój regionalnych ekosystemów gospodarczych oraz tworzenie lepszych warunków dla współpracy miedzy 

małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz między klastrami; 
 
 wsparcie projektów demonstracyjnych; 
 
 integracja zaawansowanych technologii, produktów (dóbr/usług) oraz przyspieszenie procesów produkcyjnych 

przy ograniczeniu zużycia surowców; 
 

 współpraca międzynarodowa w sektorze MŚP w zakresie tworzenia i rozwoju nowych usług oraz produktów  
w obszarze Blue Growth; 

 
 dostarczenie metodologii umożliwiającej identyfikację kierunków i trendów rozwoju rynku. 

 



W ramach projektu NEPTUNE 
właściciele nowych pomysłów (MŚP 
lub naukowcy) na produkty i usługi 
w obszarze Blue Growth mogą 
otrzymać wsparcie w zakresie:   
 

 oceny sposobu i wskazania metod inkubacji nowego pomysłu; 
 oceny biznesplanu i przyjętego modelu biznesowego; 
 wskazania możliwych źródeł finansowania pomysłu;  
 oceny pomysłu pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych  

i zastosowanej technologii; 
 umowy o współpracy i ochrona praw własności intelektualnej;  
 promocji projektu/pomysłu na arenie międzynarodowej.  



Członkowie ZPSK w ramach projektu 
NEPTUNE  mogą uzyskać GRANTY 
(Vouchers) w następujących 
obszarach: 
 
 

 zacieśnianie ram współpracy pomiędzy firmami; 
 wsparcie procesów inkubacji nowych pomysłów i firm; 
 wsparcie merytoryczne w przezwyciężaniu barier o charakterze  
      prawno-społecznym; 
 promocja produktów i usług  w obszarze Blue Growth poza rynkiem europejskim;  
 wsparcie w zakresie transferu istniejącej technologii lub know-how do innych 

sektorów gospodarki; 
 wsparcie prawne w zakresie praw własności intelektualnej; 
 wsparcie projektów demonstracyjnych na dużą skalę.  



W ramach projektu NEPTUNE 
zostaną stworzone dogodne warunki 
współpracy i wymiany informacji 
pomiędzy przedsiębiorcami  
 
 

 
 miejsce zdalnej współpracy (platforma internetowa umożliwiające 

komunikację pomiędzy uczestnikami projektu, ekspertami i klientami); 
 innowacyjne „międzyklastrowe kluby współpracy” (grupy tematyczne 

umożliwiające kontakt z przedsiębiorcami z innych krajów oraz innych 
branż; 

 bezpośrednie spotkania przedsiębiorców i klientów (B2B, C2C); 
 eventy branżowe. 

 



VII 2016r. 
 
rozpoczęcie 
projektu 

• zgłoszenie zapotrzebowania przez 
MŚP na dane usługi/produkty 

• poszukiwanie ekspertów 
• współpraca z ekspertami  

w zakresie świadczenia usług 
wsparcia merytorycznego  
w ramach zapotrzebowania 
zgłoszonego przez MŚP 
 

IX-XI 2016r. XI 2016r. 

• utworzenie listy  
zgłoszonego przez MŚP 
zapotrzebowania  
na dane usługi/produkty 
umieszczona na stronach 
internetowych członków 
konsorcjum 

II-VIII 2017r. 

• ogłoszenie konkursu  
przyznania voucherów 
w danym obszarze 
działania oraz proces 
selekcji  zgłoszonych 
przez MŚP propozycji  

IX 2017r. 

• przyznanie grantów 
(system voucherów) 
danym MŚP 

XII 2018r. 

    zakończenie projektu  



Małe-średnie 
przedsiębiorstwa 

(MŚP) 
Eksperci 

I. Ocena zapotrzebowania MŚP na usługi lub produkty  
(coaching & mentoring). 

II. Stworzenie bazy usług i produktów zaspokajających zgłoszone 
przez MŚP zapotrzebowanie. 

III. Ogłoszenie konkursów w ramach projektu NEPTUNE  
(wsparcie coaching & mentoring oraz vouchery). 

IV. Proces selekcji zgłoszonych przez MŚP projektów w obszarze 
Blue Growth  wykonany przez Neptune Innovation Board (NIB) 
we współpracy z External Advisory Board (EAB). 

V. Ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do otrzymania 
voucherów i wsparcia. 
 

 

NIB+EAB 
(Neptune Innovation Board + External Innovation Board) 

                  SELEKCJA PROPOZYCJI  
- ogłoszenie listy zakwalifikowanych podmiotów do otrzymania 
voucherów na realizację swoich działań 



Lista zakwalifikowanych MŚP 

System VOUCHERÓW 
              (typy) 

Ochrona praw 
własności 

intelektualnej 

Pomoc  
w przezwyciężaniu 

barier prawnych  
i społecznych 

Demonstracja 
projektów na dużą 

skalę 

Umiędzynarodowienie  
projektów, 

propagowanie 
skalowalności 

Przedsiębiorczość  
i inkubowanie nowo 

powstałych firm 
 

Wsparcie transferu 
innowacyjnych 

technologii 
 

1. 

5. 6. 

4.  3. 2. 



• rozwój międzysektorowej współpracy i integracji; 

• wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości; 

• wsparcie budowy i rozwoju przedsiębiorstw typu Start-Up; 

• organizacja konferencji i wydarzeń branżowych. 

• rozwój sieci partnerów biznesowych, w tym współpracy z instytucjami naukowymi 
oraz  organizacjami zainteresowanymi badaniami i usługami/technologiami  
dla sektora kosmicznego; 

• wsparcie merytoryczne ekspertów międzynarodowych; 



 
Anna Tuszyńska 
Współpracownik Zespołu Projektowego Neptune 
e-mail: atuszynska@space.biz.pl 
 
Ilona Tobjasz 
Kierownik Biura Związku 
tel. 514 108 919 
e-mail: itobjasz@space.biz.pl 
 
Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego  
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa 
tel. 22 874 04 12  
e-mail: biuro@space.biz.pl 
                                            
                                  www.space.biz.pl  
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