HORIZON 2020 összefoglaló

SME INSTRUMENT – KKV ESZKÖZ
A Horizon 2020 program az Európai Bizottság K+F keretprogramja. Célja: elérni Európa vezető szerepét
a K+F és az Innováció területén.

Az SME Instrument egy olyan – horizontális – eszköz, amely kifejezetten a kkv-k részvételét támogatja
a H2020 keretein belül. A pályázás és a szabályok egyszerűbbek, mint a H2020 más területein.
Az SME Instrument felhívásai megjelennek a Societal Challenges (Társadalmi kihívások) és a Leadership
in enabling and industrial technologies (Vezető szerep előremutató és ipari technológiák terén)
tématerületek keretében is.
Az SME Instrument lényege: egy három fázisú támogatási rendszer:

Az első fázisban a kkv maximum 50.000€-t kaphat és alapvetően egy üzleti tervet és megvalósíthatósági
tanulmányt kell készítenie, hogy mennyire technológiai és kereskedelmi potenciálja van a projektnek.
Maximum 6 hónap egy projekt.
A második fázisban már 0,5-5M€ közötti összegre pályázhat (kiírásonként változó) és alapvetően
kutatási, fejlesztési tevékenységet kell végeznie demonstrációs és piacra vitelt előkészítő célzattal. A
második fázison azok is indulhatnak, akik az első fázison már túljutottak, de azok is, akik már
rendelkeznek üzleti tervekkel és közvetlenül pályáznának a második fázisra. Maximum 12-24 hónap
egy projekt.
A harmadik fázis a termék piacra vitele. E fázisban már nem kap közvetlen támogatást a pályázó, de
visszatérítendő pénzügyi eszközöket célozhat meg egy egyszerűsített folyamat segítségével. Ennek a
konstrukciónak a kidolgozása folyamatosan történik.
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Főbb eltérések az általános H2020 szabályoktól:
 egyedül is van lehetőség indulásra (nem kell 3 partner, 3 országból)
 csak kkv pályázhat
 induló fázisban lévő projektekkel is lehet pályázni
 a nyertesek mentorálási és coaching segítséget kapnak a teljes projektciklus során
 Intenzitás: 70% (kivéve ’Health’ témakör: 100%)


Beadási határidők (folyamatos)
o 1. fázis:
 2017. február 15, május 3, szeptember 6, november 8.
o 2. fázis:
 2017. január 18, április 6, június 1, október 18.

Pályázati kiírások:
Jelenleg 13 db tématerület van nyitva, amely az SME Instrumenthez kapcsolódik.
Pályázati kiírás szinte minden egyes H2020 főbb tématerületen belül található, egy-egy részterületre
fókuszálva.
TOPICS

CALL
ID

BUDGET
2016

2017

Open Disruptive Innovation Scheme
(Kulcsszavak: infokommunikáció)

SMEInst01

€60 m.

€66
m.

Accelerating the uptake of nanotechnologies
advanced materials or advanced
manufacturing and processing technologies by
SMEs (Kulcsszavak: nanotechnológia, fejlett anyagok,
fejlett gyártási és feldolgozási technológiák)

SMEInst02

€31.83
m.

€35.32
m.

Dedicated support to biotechnology SMEs
closing the gap from lab to market (Kulcsszavak:
biotechnológia)

SMEInst03

€7.5
m.

€7.5
m.

Engaging SMEs in space research and
development (Kulcsszavak: űrkutatás)

SMEInst04

€11.37
m.

€12.6
m.

Supporting innovative SMEs in the healthcare
biotechnology sector (Kulcsszavak: egészségipari
biotechnológia)

SMEInst05

€35 m.

€80
m.

Accelerating market introduction of ICT
solutions for Health, Well-Being and Ageing
Well (Kulcsszavak: egészségipari infokommunikáció)

SMEInst06

€18 m.

€12.5
m.
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Stimulating the innovation potential of SMEs
for sustainable and competitive agriculture,
forestry, agri-food and bio-based sectors
(Kulcsszavak: mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar, bio
szektorok)

SMEInst07

€25.46
m.

€37.87
m.

Supporting SMEs efforts for the development deployment and market replication of
innovative solutions for blue growth
(Kulcsszavak: „kék növekedés”, tengeri és
tengerhasznosítási ágazatok)

SMEInst08

€9.5
m.

€12.42
m.

Stimulating the innovation potential of SMEs
for a low carbon and efficient energy system
(Kulcsszavak: alacsony széndioxid kibocsátás, hatékony
energetikai rendszer)

SMEInst09

€46 m.

€50
m.

Small business innovation research for
Transport and Smart Cities Mobility
(Kulcsszavak: közlekedés, repülés, logisztika, korszerű
városok, mobilitás)

SMEInst10

€57.57
m.

€61.23
m.

Boosting the potential of small businesses in
the areas of climate action, environment,
resource efficiency and raw materials
(Kulcsszavak: környezetvédelem, erőforrás hatékony
nyersanyagok)

SMEInst11

€25 m.

€36
m.

New business models for inclusive, innovative
and reflective societies (Kulcsszavak: új üzleti
modellek, innovatív társadalom)

SMEInst12

€10.8
m.

€11.4
m.

Engaging SMEs in security research and
development (Kulcsszavak: biztonságtechnika)

SMEInst13

€15.37
m.

€14.67
m.

€353.4
m.

€437.5
m.

TOTAL
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Általános információk
Projektek elvárt beltartalma:






nemzetközi háttér,
KKV-részvétel,
ipari szereplők részvétele,
közvetlen és közvetett munkahelyteremtő hatás bemutatása és megvalósítása,
társadalmi kihatások figyelembe vétele, megfigyelése, adatgyűjtés.

Horizon 2020 specialitásai a hazai pályázatokhoz képest (FONTOS):










nem a konkrétan támogatható tevékenységeket sorolják föl, hanem
alapvetően a társadalmi szinten jelentkező kihívást veszik alapul, és
azt jelenítik meg, hogy ezekre válaszul az egyes projektek milyen hatást kell kiváltsanak;
a pályázatoknak tehát ezen hatásokat, célokat kell elérniük valamilyen K+F tevékenység
segítségével,
a pályázati tevékenységeket, belső költségvetési arányokat, stb. pedig aszerint kell alakítani,
hogy a projekt el is tudja érni az elvárt célt, és
be kell mutatni a pályázatban, hogy a cél eléréséhez konkrétan mire van szüksége (építés,
eszközbeszerzés, bértámogatás, szolgáltatás igénybevétele, stb.).
Az esetek többségében nem kell biztosítékot nyújtani.
A pályázatokat tisztán elektronikusan, és megadott terjedelmi korlátok között kell beadni.
Hiánypótlásra nincs lehetőség, a megadott határidőig minden olyan dokumentumot be kell
adni, amelyet a felhívás kifejezetten kér.

Elszámolható költségek:
 Alapvetően minden elszámolható, ami szükséges a cél eléréséhez, köztük természetesen
személyi költségek is.
 Alapfeltételek:
o a költség a projekt időintervallumában merül föl,
o a projekt-tervben szerepel,
o a projekt kivitelezéséhez szükséges és indokolt,
o gazdaságosság és hatékonyság szempontjából indokolt,
o azonosítható és ellenőrizhető,
o hivatalos könyvelésben megjelenik,
o a jogszabályokkal összhangban van.
 Előkészítési költségek nem támogatottak.
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