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Akcelerator Zielonych Technologii 

GreenEvo (2009-2012) 

Czwarty rok działalności 

40 firm-laureatów I, II i III edycji konkursu 

Wsparcie sprzedaży polskich zielonych 

technologii na kilku kontynentach 

Rozpoznawalna marka w Polsce 

 

Kontynuacja projektu i nowy nabór w 2013 roku 



Czym zajmuje się Akcelerator? 

• istniejące rozwiązania – a nie 
pomysły i koncepcje Technologie 

• wspierające szeroko rozumianą 
ochronę środowiska …zielone… 

• skomercjalizowane i wdrożone u 
rzeczywistych klientów …sprawdzone… 

• wkład rodzimej myśli technicznej - a 
nie dystrybucja cudzych produktów …polskie… 

• wspieranie polskiego eksportu – a 
nie sprzedaży w Polsce lub importu …na eksport… 



Najważniejsze obszary współpracy 

(3) 

Wykorzystanie 
istniejących 

instrumentów 
wsparcia 

(2) 

Promocja 
rozwiązań 

technologicznych 

(1) 

Organizacja 
procesów 
sprzedaży 

przez 3 lata przekonaliśmy się, że 

nawet najlepiej zorganizowane firmy 

mogą skorzystać z profesjonalnej 

pomocy w tym obszarze 

w Polsce nadal łatwo można 

skorzystać z istniejących 

programów dofinansowania 

działalności, ale przyda się 

wiedza o tym, gdzie 

poszukiwać źródeł 

finansowania i jak się 

ubiegać o środki 

to najważniejszy element 

Akceleratora: 

międzynarodowa promocja, 

misje handlowe, 

poszukiwania dystrybutorów i 

klientów za granicą, wsparcie 

dyplomatyczne… 



Oferta Akceleratora Zielonych Technologii 

•"mało biurokratyczne 
środowisko wsparcia 
eksportu” (cytat z 
wypowiedzi firmy) 

•Ministerstwo Środowiska i  
NFOŚiGW 

•Ministerstwo Gospodarki, 
PARP, NCBiR 

Dostępne 
instrumenty 
wsparcia 

•gwarantująca jakość 
technologii „made in 
Poland” 

•rozciągnięta na 
technologie-zwycięzców 
konkursu 

•promowana na forum 
międzynarodowym 

Marka 
GreenEvo 

•pomoc w identyfikacji 
korzyści i wyróżników 
rozwiązań 
technologicznych 

•redagowanie materiałów 
promocyjnych dla klientów 
zagranicznych 

Wsparcie 
marketingowe 

•spotkania 
„matchmakingowe” 

•organizacyjne wsparcie 
udziału w targach 

•współpraca z 
Ministerstwem 
Gospodarki i MSZ 

Zagraniczne 
misje handlowe 

•analizy wybranych 
rynków, uwarunkowań 
prawnych i możliwości 
dofinansowania 
zagranicznego 

•współpraca z 
Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych 

Wiedza o 
rynkach 
zagranicznych 

• uświadamianie 
korzyści z ochrony 
patentowej i jej 
praktycznych aspektów 

• współpraca z Urzędem 
Patentowym RP 

Ochrona 
własności 
przemysłowej 

• strategie eksportowe 

• techniki sprzedaży 

• profesjonalne 
prezentacje 

• zdobywanie środków 
na rozwój 

• ochrona patentowa 

Szkolenia 
specjalistyczne 

• samodoskonalenie i 
rywalizacja 

• współpraca z innymi 
firmami zielonych 
technologii 

Dalszy rozwój 



Korzyści dla uczestników Akceleratora 

Laureaci I, II i III edycji Akceleratora otrzymali: 

szkolenia przygotowujące do ekspansji zagranicznej  

wskazówki dotyczące działań zagranicznych od MG i MSZ  

wskazówki dotyczące ubiegania się o dofinansowanie z PARP, 

NCBiR, NFOŚiGW, KE oraz dokonywanie zgłoszeń w UPRP  

dopasowane do profilu firmy i specyfiki technologii kontakty do 

potencjalnych partnerów w wybranych krajach zagranicznych  

udział w zagranicznych misjach handlowych (potencjalni 

zagraniczni partnerzy wytypowani przez Ministerstwo 

Środowiska, zapraszani przez WPHI/WE ambasad RP)  



Sukcesy firm-laureatów Akceleratora 

Średni wzrost obrotów 2010-11: 31,23% 

Średni przyrost przychodów z eksportu 

2010-11: 58,44% 

50% firm zwiększyło zatrudnienie 

86% firm złożyło oferty handlowe 

klientom zagranicznym, 50% firm 

podpisało umowy dystrybucyjne z 

zagranicznymi partnerami, a 14% firm 

umowy o międzynarodowej współpracy 

B+R 

Firmy skorzystały średnio z 6,61 misji 

handlowych w ramach Akceleratora i 

podpisały średnio 2,93 umów sprzedaży 

rozwiązań technologicznych za granicą 

 

 

25% firm dokonało zgłoszeń 

patentowych 

40% firm nawiązało współpracę z 

inną firmą-uczestnikiem Akceleratora 

90% firm opracowało nowe materiały 

promocyjne 

18% firm uruchomiło nowe zakłady 

produkcyjne 

2 firmy weszły na rynek New 

Connect 

7 firm zdobyło dofinansowanie z 

POIG 

3 firmy złożyły wniosek w programie 

LIFE+ Komisji Europejskiej 

 



Co mówią laureaci GreenEvo? 
(cytaty z ankiet ewaluacyjnych, styczeń 2012) 

„Marka naszej firmy i promowanej technologii poprzez udział w projekcie 

GreenEvo zdecydowanie wzrosły i stały się rozpoznawalne na świecie. Jako 

Liderzy GreenEvo mamy większy mandat zaufania u naszych klientów i 

partnerów za granicą.” 

„Stała opieka i współpraca z zespołem projektu GreenEvo daje nam poczucie 

bezpieczeństwa i pomocy.  Po wyjazdach zagranicznych nawiązane kontakty z 

ministerstwami, ich agencjami i funduszami, gubernatorami obwodów i 

parlamentarzystami to dla nas wielkie wyzwania.” 

„Uczestnictwo w projekcie pozwoliło szerzej promować technologię. Wsparcie 

rządu pozwala nam na aktywną promocję w  kontaktach bezpośrednich z 

klientami, którzy widzą iż jest to dobry produkt firmowany przez Ministerstwo 

Środowiska. Nie ukrywamy, że od początku byliśmy pewni jakości naszego 

wyrobu. Od dawna brakowało w Polsce programu wspierającego polski biznes 

tak znacząco.” 



Co mówią laureaci GreenEvo?  
(cytaty z ankiet ewaluacyjnych, 2012) 

„Dzięki udziałowi w projekcie nasi pracownicy skorzystali z cyklu szkoleń  

dotyczących sprzedaży i promocji technologii, organizacji planowania i realizacji 

obszarów związanych z marketingiem i sprzedażą zielonych technologii oraz 

pozyskiwanie źródeł finansowania projektów. Korzystając ze zdobytych 

doświadczeń dokonaliśmy zmian organizacyjnych mających na celu poprawę 

skuteczności działań marketingowych. Poprawiliśmy formę i treść materiałów 

przekazywanych klientom i prezentowanych na stronie internetowej.” 

„Udział w projekcie GreenEvo to przede wszystkim możliwość zaprezentowania 

naszych rozwiązań technologicznych na rynkach wcześniej dla nas 

niedostępnych. To możliwość znacznego przyspieszenia ekspansji naszych 

rozwiązań na rynki  światowe. Pomoc polskiej dyplomacji oraz wsparcie ze 

strony Ministerstwa Środowiska to także prestiż i uwiarygodnienie naszej oferty 

oraz możliwość dotarcia bezpośrednio do decydentów. Otrzymywane informacje 

i analizy marketingowe to duża pomoc w procesie podejmowania decyzji  co do 

strategii działania i wyboru docelowych rynków.” 

 

 



Co mówią laureaci GreenEvo? 
(cytaty z ankiet ewaluacyjnych, 2012) 

„Ogromną korzyścią jest promocja naszej technologii na rynku polskim jak i na 

rynkach zagranicznych. Rekomendacja programu GreenEvo Ministerstwa 

Środowiska jest najlepszym potwierdzeniem dla przyszłych inwestorów, iż 

wybierając daną technologię oraz przedsiębiorstwo ją wdrażające – wybierają 

produkt sprawdzony, sprawdzonego, pewnego i rzetelnego partnera. GreenEvo 

staje się rozpoznawalną marką dobrych polskich technologii z zakresu ochrony 

środowiska i sprawia że czujemy się dumni w związku z wyborem naszej 

technologii do tego elitarnego grona najlepszych.” 

„Spółka nie miałaby możliwości dotrzeć samodzielnie na rynki azjatyckie. Nie 

byłoby również możliwości prezentacji technologii na szczeblach rządowych. Z 

uwagi na postrzeganie Polski jako kraju mało innowacyjnego, rozmowy bez 

wsparcia rządowego z zagranicznymi klientami są bardzo utrudnione a czasami 

wręcz niemożliwe. Obecność przedstawicieli placówek dyplomatycznych w 

rozmowach z klientami lub przedstawicielami obcych rządów wzmacnia 

wiarygodność spółki i pozwala na skuteczne działania.” 



Co mówią laureaci GreenEvo? 
(cytaty z ankiet ewaluacyjnych, 2012) 

„Pierwsza z nich [korzyści] to urealnienie ewentualnych planów sprzedaży 

naszych technologii za granicami Polski. Dzięki wyjazdom na misje handlowe 

organizowane przez GreenEvo poznajemy dokładniej specyfikę danego kraju pod 

kątem prowadzenia sprzedaży oraz realizacji usług dotyczących ochrony i 

rekultywacji środowiska naturalnego. I wielokrotnie wyjazd na taką misję 

gruntownie przebudowuje nasze wyobrażenie, czy nasze zdanie, wyrobione na 

podstawie danych z Internetu czy dokumentów tworzonych przez różne instytucje 

rządowe i pozarządowe.” 

„Najważniejszą korzyścią w naszej ocenie jest możliwość rozpoznania rynków 

zagranicznych, która pozwala na ocenę możliwości/barier ewentualnej ekspansji. 

Ponadto, udział w projekcie przyczynia się do znacznego wzrostu wiarygodności 

technologii w Polsce oraz ułatwia promocję.” 



Więcej informacji i przykładów: 

Filme, nakręcony w trakcie przykładowej misji 

handlowej GreenEvo w Algierii: 
http://www.youtube.com/watch?v=FYWVO3XtRUQ oraz misji w 

Chile: http://www.youtube.com/watch?v=_qkDkU4vPJ0 

Filmy, prezentujące projekt i laureatów GreenEvo: 
http://www.youtube.com/user/AZTGreenEvo 

Publiczne raporty, dotyczące zagranicznych rynków 

zielonych technologii: http://greenevo.gov.pl/pl/zielone-technologie 
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Jak przygotować zwycięskie zgłoszenie? 

Wybór odpowiedniej technologii (produktu, rozwiązania, elementu oferty), 

która jest: 

konkurencyjna i ekologiczna 

sprawdzona (posiada referencje) 

może być sprzedawana za granicą 

jest wytwarzana, a nie tylko dystrybuowana przez firmę 

Wypełnienie wniosku zgodnie z informacjami na stronie 

http://greenevo.gov.pl/pl/newsy/341-iv-edycja-konkursu-greenevo  

proste pytania dotyczące firmy i istniejącej technologii – wniosek nie 

wymaga przygotowywania planów eksportu, studiów wykonalności, 

harmonogramów i kosztorysów, planów działań czy zobowiązań 

inwestycyjnych 

złożenie wniosku do 18 lutego 2013 r. 
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