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Cooperative 
Research 

Kde je miesto pre MSP? 

SME Instrument 

Financial 
Instruments 

13% 7% 

20% LEIT & Social Challenges 

4 mld. € 
FTI 

FAST TRACK TO 

FTI 
FAST TRACK TO 



Cooperative 
Research 

 
Spoločné projekty  
pre výskum, vývoj  

a inovácie 



Výskumné projekty  

spolupráce 

• konzorciá akadémia + priemysel 

• pre všetky typy firiem (value chain) 

 

PRIEMYSELNÉ TECHNOLÓGIE 

Vedúce postavenie v rámci podporných  
a priemyselných technológií: 

 Informačné a komunikačné technológie  

 Nanotechnológie 

 Moderné materiály 

 Moderná výroba a spracovanie 

 Biotechnológie 

 Kozmický priestor 

 

 

SPOLOČENSKÉ VÝZVY 

 Zdravie, demografické zmeny a blahobyt 

 Potravinová bezpečnosť, udržateľné 
poľnohospodárstvo, morský a námorný výskum  
a biohospodárstvo 

 Bezpečná, čistá a efektívna energia 

 Inteligentná, zelená a integrovaná doprava 

 Opatrenia v oblasti klímy, efektívnosť  
z hľadiska zdrojov  a suroviny 

 Inkluzívna a inovatívna spoločnosť 

 Bezpečnosť 

Cooperative 
Research 

+ JTI/JU  
& PPP 



Spoločné projekty 

• RIA: Výskumno-inovačné projekty (100%) 

– výskum, vývoj, inovácie 

 

• IA: Inovačné akcie (70%) 

– činnosti priamo zamerané na výrobných plánov a zostáv 
alebo návrhov nových, zmenených alebo vylepšených 
výrobkov, postupov alebo služieb 

– prototypy, testovanie, demonštrácia, piloty, rozsiahle 
validácia produktu a trhová replikácia 

– nepriamo môžu byť časťou RIA, SMEI a PCP 



Finančné nástroje 



Finančné nástroje 

• asi 4% rozpočtu H2020  

+ COSME 

• 2 typy nástrojov: 

– nástroje zdieľania rizika (úverové a záručné) 

– poskytovanie rizikového financovania (equity) 

• EIB/EIF, resp. prostredníctvom mediátorov v ČŠ 

• pákový efekt 

• zameranie: 

– min. 30% by malo byť pre VV MSP alebo malé mid-caps 

 

 

Financial 
Instruments 



FTI 
FAST TRACK TO 



Fast track to Innovation 

• nová pilotná schéma na podporu zavedenia inovácií 

• nie je špecifická preferencia na MSP 

• projekty konzorcií 

• otvorená výzva a témy (LEIT/SC) 

• IA (70% financovanie) 

• príspevok 1-2 (max. 3) mil. eur 

• time to grant: 6 mesiacov 

• prvé výzvy v 2015 

– cut-off 

– 29.4., 1.9., 1.12.2015  

FTI 
FAST TRACK TO 

FTI 
FAST TRACK TO 





Program Eurostars 2 (2014-2020) 



Eurostars 2 

• pokračovanie Eurostars 
– 2014-2020 

• pre výskumné MSP (min. 10% obratu z VV aktivít 
alebo 10% FTE v VV)  

• v akomkoľvek sektore, kde sa dajú komerčne využiť 
výsledky VV 

• konzorcium: aspoň 1 výskumný MSP zapojený do 
medzinárodných aktivít s ďalším MSP a/alebo ďalšími 
organizáciami 

• výsledky budú uvedené na trh do 2 rokov od 
ukončenia projektu  



Eurostars 2 

• Rozpočet: 400 M€ 
– členské krajiny: 300 M€ 

– EU: 100 M€ 

• SK: 500 000€ / ročne (max. 150 000/projekt) 

• Novinky E2: 
– výskumná, riadiaca a finančná integrácia 

– kratší „time to contract“ 

– rovnaké pravidlá vo všetkých účastníckych krajinách 

– zvýšené zameranie na firmy bez predchádzajúcej 
skúsenosti s medzinárodnými programami 

• Uzávierky 2015: (5. marec) september 



SME Instrument 



OVERENIE 
REALIZOVATEĽNOSTI 

Paušál 50.000 € / ~6 mes. 

Fáza 3: 
KOMERCIO-

NALIZÁCIA  

Fáza 2: 
DEMO, VALIDÁCIA 

(VÝSKUM, VÝVOJ) 

Fáza 1: 
FEASIBILITY  
STUDY 

MYŠLIENKA TRH 

INOVAČNÝ 
PROJEKT 

0,5-2,5 (5) M€ / ~1-2 roky 

VSTUP NA TRH 

Finančné nástroje  
EIF, PCP 

• od myšlienky ku konceptu 
• zhodnotenie rizík 
• technologická  

a komerčná 
realizovateľnosť 

• demonštrácie, prototypy, 
testovanie 

• replikácia trhu 
• miniaturizácia 

• (výskum a vývoj technológií) 

• Quality label pre úspešné 
projekty 

• prístup k rizikovému 
financovaniu 

• nepriama podpora 
prostredníctvom školení, 
networkingu 

• možné prepojenie na PCP 
alebo PPI 

PCP 

Finančné 
nástroje 
EÚ pre 
MSP 

business & innovation coaching + 

10% 88% 2% 
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Idea / Koncept 
Business Plan 1 
~10 strán 

Business Plan 2 
+ popis aktivít vo fáze 2 
~30 strán 

Vypracovaný 
Business Plan 2 

Business Plan 3 
Pripravený pre investorov 

5% úspešnosť 30-50% úspešnosť 



Nástroj pre MSP 

Hlavné charakteristiky: 

• zacielené na inovatívne MSP  
s ambíciou rozvoja, rastu  
a internacionalizácie 

• zameraný na etablovaná MSP  
s rastovým potenciálom 

• vyhradené LEN pre MSP 

• možná podpora jediného účastníka 

• nie je povinnosť absolvovať všetky fázy 

• každá fáza je otvorená pre všetky MSP 

• 70% financovanie 



Hlavné zásady SMEI 

• Ide o business 

– financovanie rastu firmy prostredníctvom inovácie 

– nový produkt, technológia, služba = prostriedok rastu 

 

• SMEI je komplexný proces  

– pozostáva z 3 neoddeliteľných fáz 

 

• otvorený prístup ale nie úplne 

– možnosť predloženia inovatívnej myšlienky  
ALE vo viac či menej vymedzených oblastiach 



Kto sa môže zúčastniť – cieľové skupiny 

• MSP podľa definície (SME Test) 

• inovatívne MSP so silným potenciálom pre rozvoj, 
rast a internacionalizáciu 

• jednotlivé firmy alebo konzorcium 

• aktivity MSP - vysoko konkurencieschopné, 
orientované na trh, EÚ dimenzia 

• ostatní partneri (poskytovatelia výskumu - 
univerzity, výskumné inštitúty, veľké firmy) môžu byť 
zahrnuté ako tretie strany (subdodávatelia) 



Pre aké oblasti je SMEI otvorený 

• LEIT / SC 
– vo všetkých oblastiach 

• otvorený pre inovatívne myšlienky, ktoré definuje 
firma 
– ale nie úplne! 

• hlavný zdroj: Participant Portal 
– výzvy 

– dokumenty 

– podávanie návrhu 

– podpis zmluvy 

– realizácia / správy 

– experti 

 



Participant Portal 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/ 



Participant Portal – SME Instrument 



Témy 2014/2015 

• High risk ICT innovation 

• Nanotech, or other advanced 
tech for manufacturing and 
materials 

• Space research and 
development 

• Clinical research for the 
validation of diagnostics 
devices and biomarkers 

• Sustainable food production 
and processing 

• Blue growth 

• Low carbon energy systems 

• Greener and more integrated 
transport 

• Eco-innovation and 
sustainable raw material 
supply 

• Urban critical infrastructure 

• Biotechnology-based 
industrial processes 

• Mobile e-government 
applications (2015 only) 

• SME business model 
innovation (2015 only) 

 



SFS-8-2014/2015: Resource-efficient eco-

innovative food production and 

processing  

To remain competitive, limit environmental degradation and optimise the 
efficient use of resources, the development of more resource-efficient and 
sustainable food production and processing, throughout the food system, at 
all scales of business, in a competitive and innovative way is required. Current 
food production and processing systems, especially in the SME sector, need to 
be revised and optimized with the aim of achieving a significant reduction in 
water and energy use, greenhouse gas emissions and waste generation, while 
at the same time improving the efficiency in the use of raw materials, 
increasing climate resilience and ensuring or improving shelf life, food safety 
and quality. New competitive eco-innovative processes should be developed, 
within the framework of a transition towards a more resource-efficient, 
sustainable circular economy. 

 



Budget 

SFS-8-2014/2015: 

Resource-efficient eco-

innovative food 

production and 

processing 

2014 2015 

(M€) 
Projects 

number* 
(M€) 

Projects 

number** 

Global 9   17   

Phase 1 .9 18 1.7 34 

Phase 2 7.92 5 14.96 10 

Mentoring & coaching 

support and phase 3. .018   .34   



Technology Readiness Levels 

http://alopexoninnovation.com/ 

SME Instrument 

H2020 Collaborative 



Hodnotenie návrhov projektov 

• nezávislí experti 

• vzdialené hodnotenie 

• bez konsenzuálnych stretnutí 

• krátky štandardizovaný feedback 

• nie je proces negociácií 

– projekty sa hodnotia ako sú  

– bez možnosti dodatočných úprav 

• možnosť jediného návrhu na firmu pre všetky fázy 



Hodnotenie SMEI 

Musí existovať trh 
 
 

 

Jednoduchosť  
použitia / výroby  

pre zákazníka a firmu 
  

 
Technické  

riešenie je možné  
a lepšie  

ako existujúce 

inovačná výnimočnosť 

potenciál pre 
komercionalizáciu  
a ekonomický dopad 

potenciál firmy 
dosiahnuť 
stanovené 
výsledky 

Plus: pridaná hodnota na úrovni EÚ 
          



Hodnotenie SMEI 

1. 

VÝNIMOČNOSŤ 

• jasné ciele 

• koncepcia a 
ambicióznosť 

• posun za 
súčasný stav 

2. 

DOPAD 

• dopady z WP 

• rozvoj inov. 
manažmentu 

• posilnenie 
konkurencies. 

• komerčné 
využitie 

3. 

IMPLEMENTÁCIA 

• súdržnosť 
plánu 

• zdroje 

• riadenie 

• konzorcium / 
partner 

4/5 4/5 4/5 
13/15 

VÁHA 
150% 



Kto sú hodnotitelia? 

  Total nber Experts Share 
Business 49 9,4% 

Business development 118 22,6% 
Business incubation 20 3,8% 

Commercial / Marketing  15 2,9% 

Entrepreneurship / Start-up 92 17,7% 
Finance 25 4,8% 
Gender issues 1 0,2% 

Innovation advice/management 146 28,0% 

Legal advice / Intellectual Property 
Rights 15 2,9% 
Other 9 1,7% 
Risk finance (Business Angel Investor 
/ Venture Capital) 31 6,0% 

Total  521 * 100,0% 

* 434 (83%) z týchto expertov bolo využitých pri hodnotení 

51 (12%) bolo z univerzít, 383 (88%) bolo z podnikateľského prostredia, 34% žien 



Ako pripraviť návrh pre fázu 1 

• Registrácia firmy na PP 

– PIC 

• Administratívne formuláre 

– Časť A (on-line PDF-based forms) 

– Časť B (MS Work Templates po registrácii) 
• výnimočnosť 

• dopad 

• implementácia 

• členovia konzorcia 

• etika a bezpečnosť 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref
/h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-sme-1_en.pdf  

bez limitu strán 

limitovaný rozsah je 10 strán na 
všetky 3 sekcie, vrátane tabuliek ! 



Časový harmonogram: 2015 

• Phase 1- Concept Feasibility: 

– 18 March 2015; 

– 17 June 2015; 

– 17 September 2015; 

– 16 December 2015 

• Phase 2 - Demonstration & Prototyping: 

– 18 March 2015; 

– 17 June 2015; 

– 17 September 2015; 

– 16 December 2015 

 



Podávanie návrhu - odporúčania 

• registrujte sa - PIC/LEAR 

• nečakajte na cut-off date 

• čítajte dokumenty / poraďte sa 

• POZOR! – podaný návrh na SMEI nie je možné 
prepísať 

– rozdiel oproti iným oblastiam H2020 



Dopad = „initial business plan“ 

• Odporúčanie: 

– pozrite si štruktúru business planu  
• toto budete musieť (o.i.) pripraviť v rámci P2 

• na Googli je toho veľa ... 

 

– pripravte žiadosť o F1 ako pre investora 
• jasne a logicky 

• s relevantnými dátami 

• uveriteľne 

• zaujímavo 

 



SMEI (F1) = elevator pitch (?) 

1. čo je moja myšlienka  

2. ako som s tou myšlienkou ďaleko  

3. aké trhy existujú pre uplatnenie moje 
myšlienky  

4. aké výhody na týchto trhoch mám  

5. aké výhody mám oproti konkurencii  

6. ako hodlám získať peniaze  

7. koľko budem potrebovať celkom  

8. koľko z toho budem potrebovať 
financovať externe  
a čo za to ponúkam investorovi  

9. kto je súčasťou môjho tímu  

10. aký je potenciálny zisk pre investora Zdroj: CzechInvest 



Záverečné odporúčania 

• SMEI je nástroj pre špecifickú (malú) skupinu MSP 
(Liga majstrov) 

– myslite na alternatívy (CP, Eurostars, FTI, ESIF...) 

• Skontrolujte si status MSP, spravte si potrebné 
registrácie (PIC, LEAR) 

• Pasuje vám SMEI do dlhodobej stratégie firmy? Kde 
sa vidíte o 5 rokov? 

• Je váš nápad hodný investície 1-2 M€? Investovali by 
ste aj vlastné/iné prostriedky? Ako budete projekt 
spolufinancovať? 

 



Záverečné odporúčania 

• Zoznámte sa s Participant Portal-om 

• Rozvrhnite si písanie podľa hodnotiacich kritérií a 
odpovedajte na otázky v šablóne 

– jasne a výstižne ... a po anglicky :) 

– zaujmite abstract-om 

• Myslite na PDV ešte pred  
spustením projektu 

• Nechajte si poradiť 

 



Záverečné odporúčania 

• Štruktúrujte text 
– tabuľky, grafy, odrážky, schémy 

• Máte len 10 strán ! 
– píšte jasne, vecne 

– odpovedajte na VŠETKY otázky 

– vymažte návody (popisy) 

• Pripravte svoj návrh ako peknú prezentáciu  
– idete predať svoj nápad 

– pre investora  

– nie technický dokument zrozumiteľný aj pre laika 

 



Submitted proposals (Call 1&2) 









Výsledky SMEI 

Podľa krajín 

 

Fáza 1 

Fáza 2 

 

Stav: 9.1.2015 
 

 

http://ec.europa.eu/easme/node/37 



Veľkosť MSP 



Vek MSP 



Obrat MSP 



Výsledky podľa tém 

Topic 

Proposals Max. project 

fundable 

Max. 

success 

rate 

ICT 37: Open Disruptive Innovation Scheme 885 30 3.4% 

NMP 25: Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or 

advanced manufacturing and processing technologies by SMEs 

305 14 4.6% 

BIOTECH 5: SME boosting biotechnology-based industrial processes driving 

competitiveness and sustainability  

73 2 2.7% 

LEIT Space-SME 128 5 3.9% 

PHC12 :Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic 

medical devices 

213 44 20.7% 

SFS8: Resource-efficient eco-innovative food production and processing 

 

BG12: Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market 

replication of innovative solutions for blue growth 

129 

  

 49 

6 

 

2 

4.6% 

 

4.1% 

SIE 1: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and 

efficient energy system  

372 22 5.9% 

IT.1: Small business innovation research for Transport 229 24 10.5% 

SC-5-20: Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a 

sustainable supply of raw materials 

241 11 4.6% 

DRS17-Protection of urban soft targets and urban critical infrastructures  42 4 9.5% 



Zásadné problémy (EK) 

1. Prílišné zameranie na projekt  
a nedostatočne na podnikateľskú príležitosť 

2. Nepresvedčivý popis firmy (prečo by mala uspieť vaša firma 
a nie konkurencia) 

3. Nedostatočné informácie o konkurenčných riešeniach 

4. Nízka miera inovácie (vývoj produktu, ktorý už je na trhu) 

5. Predloženie len myšlienky bez konceptu jej komercializácie 

6. Len skúšanie šťastia (SMEI nie je lotéria) 

 



Špecifické semináre pre MSP (9:00-12:00) 

 

• H2020: RIA/IA, SMEI, FTI, výsledky 

• SMEI – ako pripraviť návrh 

 

TERMÍNY A MIESTA: 

• 26.2.2015 – Košice, TU Košice 

• 27.2.2015 – Prešov, RPIC Prešov 

• 4.3.2015 – Bratislava, CVTI SR 

• 6.3.2015 – Žilina, Banka Žilina 

• 9.3.2015 – Banská Bystrica, BIC BB 

 

http://goo.gl/2skRHf 

http://goo.gl/2skRHf


Semináre: Ako pripraviť projekt 

26.2.2015, 13:00, Košice, Univerzitná knižnica TUKE 

4.3.2015, 13:00, Bratislava, CVTI SR 

 

– Hodnotenie projektových návrhov  

– Vzťah návrhu projektu k pracovnému programu 

– Očakávaný dopad  

– Diseminácia a využívanie výsledkov, DV 

– Open Access 

– Pracovné balíky, riadiace štruktúry, finančné otázky 
 

h2020.cvtisr.sk (Aktuality) 



H2020 Matchmaking, Ostrava 

• 11.6.2015, Ostrava 

• VŠB-Technická univerzita Ostrava, Nová aula 

 

 

 

 

 

https://b2bharmo.com/OSTRAVA2015/ 



International B2B Software Days 

• 27.4.2015, Viedeň 

– Keynotes: Trends, Security & Mobile 

– Bilateral Meetings 

• 28.4.2015 

– Celtic-Plus Event (EUREKA R&D cluster on telecom) 

 

• www.b2match.eu/softwaredays2015 



Kontakt 

Ivan FILUS 

BIC Bratislava 
Enterprise Europe Network  

t: 02/ 5441 7515, 5441 7606 
e: filus@bic.sk 

Zochova 5 
811 03 Bratislava 

www.BIC.sk 
www.EEN.sk 
h2020.CVTISR.sk 

 


