
Tylko instytucje upoważnione przez Europejską Organizację
Cyberbezpieczeństwa (ECSO) mają prawo do wydawania znaku.

Procedura aplikacyjna opiera się na procesie analizy spełniania wskazanych
kryteriów i wiąże się z opłatą aplikacyjną. 

W Polsce jedyną instytucją upoważnioną przez ECSO do przyznawania
znaku jest Polski Klaster Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeinPoland. 

Zgłoś się do nas:

Cybersecurity Made in Europe to znak jakości zaprojektowany
w celu promowania europejskich firm zajmujących się
cyberbezpieczeństwem. 

Jakie są korzyści z posiadania znaku Cybersecurity Made in Europe?

Jako narzędzie marketingowe wyróżnia europejskie firmy w
oparciu o kryterium rozwoju technologii Made in Europe 

Podnosi świadomość strategicznej wartości firm, które rozwijają
swoją działalność w oparciu o zaufane europejskie wartości

Zwiększa widoczność firm wśród potencjalnych partnerów
biznesowych, instytucji publicznych, użytkowników końcowych i
inwestorów

cybermadeinpoland.pl
lukasz.gawron@cybermadeinpoland.pl

+48 663 082 960
ul. Feldmana 4/9-10

31-130 Kraków

http://cybermadeinpoland.pl/


Znak nie jest certyfikatem.

Proces wydawania znaku nie wymaga audytu technicznego, ale opiera
się na deklaracji stanu faktycznego oraz jego weryfikacji.

Znak jest ważny przez okres 12 miesięcy. Znaki, które zostały wydane w
okresie uruchomienia (między 2 listopada 2020 a 1 marca 2021) są
wyjątkowo ważne do 31 maja 2022 roku. Jeśli firma chce kontynuować
posiadanie znaku po wygaśnięciu jego ważności, zobowiązana jest do
wskazania wszystkich istotnych zmian, które miały miejsce od
ostatniego sprawdzenia i zatwierdzenia uprawnień. W przypadku
braku istotnych zmian ponowne wystawienie następuje automatycznie
po otrzymaniu wpłaty.

Znak nie konkuruje z podobnymi znakami krajowymi i może być
używany w połączeniu z nimi.

Znak koncentruje się na europejskich start-upach i MŚP zajmujących
się cyberbezpieczeństwem. Uwzględnia także duże firmy.

Znak jest przyznawany europejskim firmom zajmującym się
cyberbezpieczeństwem z Unii Europejskiej (UE-27), Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) i Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG), a także z Wielkiej Brytanii (UK)

Znak nie dotyczy konkretnych produktów lub usług
cyberbezpieczeństwa, ale odnosi się bezpośrednio do europejskich firm
zajmujących się cyberbezpieczeństwem.

Czym jest znak jakości Cybersecurity Made In Europe? 



Kryteria

Siedziba w Europie: firma posiada osobowość prawną, a jej siedziba
znajduje się w Europie.

Własność europejska: firma musi przedstawić wystarczające
dowody       (w postaci deklaracji struktury własności i udziałów
większościowych), że większość udziałów/kontroli pochodzi z krajów
europejskich.

Europa jako główne miejsce prowadzenia działalności: Firma musi
wykazać, że prowadzi minimum 50% działań badawczo-
rozwojowych w zakresie cyberbezpieczeństwa w Europie oraz
minimum 50% pracowników (EPC) zlokalizowanych jest w krajach
UE-27, EFTA, EOG i Wielkiej Brytanii.

Godne zaufania produkty i usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa
(ICT): Firma oświadcza, że spełnia podstawowe wymagania
określone w dokumencie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa
Sieci i Informacji (ENISA) „Indispensable baseline security
requirements for the procurement of secure ICT products and
services” . Firma deklaruje również przestrzeganie zasady no-spy, co
gwarantuje, że żaden oferowany produkt lub rozwiązanie nie
zawiera backdoorów (niezadeklarowanej funkcjonalności).

Dane i prywatność: Firma oświadcza, że działa zgodnie z RODO.

Zapoznaj się z kryteriami i zgłoś aplikację do znaku Cybersecurity
Made in Europe poprzez formularz lub pisząc do nas na adres:
lukasz.gawron@cybermadeinpoland.pl

Zaczekaj na kontakt ze strony przedstawiciela klastra a następnie
wypełnij i prześlij dokumenty dostarczone przez Klaster (wraz z
innymi dokumentami wymaganymi w procesie weryfikacji).

Zaczekaj na wstępną weryfikację poprawności dostarczonych
dokumentów i dokonaj płatności.

Procedura aplikacji:

https://www.enisa.europa.eu/publications/indispensable-baseline-security-requirements-for-the-procurement-of-secure-ict-products-and-services
https://www.enisa.europa.eu/publications/indispensable-baseline-security-requirements-for-the-procurement-of-secure-ict-products-and-services


Koszt przyznania znaku za pośrednictwem #CyberMadeInPoland
wynosi 5000 zł netto*. Znak jest ważny 12 miesięcy**. 

Członkowie oraz Partnerzy Polskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa 
 #CyberMadeInPoland otrzymują zniżkę w wysokości -50%.

Po dokonaniu płatności Klaster ma 60 dni na podjęcie decyzji. W tym
czasie Klaster zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów
dostarczonych przez firmę, w celu potwierdzenia zgodności ze
stanem faktycznym.

Podjęcie ostatecznej decyzji: w przypadku decyzji pozytywnej firma
otrzymuje znak Cybersecurity Made in Europe wraz z instrukcją
używania. W przypadku decyzji negatywnej emitent dostarcza
wyjaśnienia podjętej decyzji oraz zwraca 50% kosztów poniesionych
przez firmę.

*po otrzymaniu negatywnej decyzji emitent zwraca 50% kosztów poniesionych przez firmę (patrz: Procedura
aplikacji)
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**z wyjątkiem znaków przyznanych w okresie 2.11.2020-1.03.2021, które tracą ważność 31.05.2022

Ile kosztuje przyznanie znaku ?

http://cybermadeinpoland.pl/
http://www.ik.org.pl/

