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CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 2018-2020: INSTRUMENTUL PENTRU IMM-URI
PROGRAM: „ORIZONT 2020”
Referinta: H2020-EIC-SMEINST-2018-2020
Domenii: inovare, lansare afaceri, dezvoltare economică, asistență pentru companii
BUGET TOTAL/SUMĂ
ACORDATĂ PE PROIECT

2018: 48.218.906 €
2019: 55.420.856 €
2020: 60.143.659 €
cofinanțare de 70%

TERMEN-LIMITĂ PENTRU
DEPUNEREA APLICAȚIILOR

diferite date pentru anii
2018, 2019 şi 2020, în
funcție de faza la care se
aplică (detalii pe pagina
oficială menționată la sursa
de informare)

BENEFICIARI

orice entitate
constituită legal pe
teritoriul unei țări
participante la
program

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

state membre UE, țări asociate la program
în urma unor acorduri cu UE, organizații
internaționale care au ca scop promovarea
cooperării stiințifice şi tehnologice în
Europa şi ai căror membri provin din
stalele UE şi țările asociate la program

Provocări specifice, generalități despre instrument:
Instrumentul pentru IMM-uri este pentru cei care:
-

au o afacere inovatoare, de mare anvergură, de dimensiuni mici sau medii, cu
ambiții europene și globale;
au o idee pentru o inovație care vizează noi piețe și ar putea stimula creșterea
companiei;
caută o finanțare substanțială pentru dezvoltare și lărgirea ideii;
pot folosi resursele de dezvoltare a afacerii și coaching-ul pentru a duce
compania în viitor.

Instrumentul pentru IMM-uri sprijină întreprinderile mici și mijlocii cu risc ridicat și cu
potențial sporit de a dezvolta și a introduce pe piață noi produse, servicii și modele de
afaceri care ar putea stimula creșterea economică.
Instrumentul pentru IMM-uri este destinat celor cu concepte inovatoare care ar putea
forma noi piețe sau ar putea perturba pe cele existente în Europa și în întreaga lume.
Concurența pentru acest instrument de sprijin este dură şi evaluarea foarte selectivă.
Doar propunerile cele mai convingătoare și excelente pot fi finanțate după o evaluare
amănunțită de către grupurile multinaționale de experți în tehnologie, afaceri și finanțe.
Companiile selectate primesc finanțare și li se oferă coaching-ul de afaceri pentru a-și
dezvolta ideea de inovare și, de asemenea, îndrumare. Acestea sunt ajutate să lucreze
în rețea cu alte IMM-urilor sprijinite de instrument, cu alte companii de toate dimensiunile
și cu potențiali co-investitori și investitori de monitorizare/acompaniere din întreaga
Europă. IMM-urile selectate câștigă vizibilitate și îşi sporesc șansele de succes pe
piețele europene și internaționale.
Aceste inovații propunse de IMM-uri trebuie să răspundă nevoilor utilizatorilor și ale
clienților și să facă față provocărilor societale, tehnologice și de afaceri într-un mod
durabil.

Informații suplimentare:
 Manualul online Orizont
2020
 Nu există
subiecte/tematici stabilite
pentru selecție.Trebuie avut
în vedere ca impactul
negativ asupra climei și
asupra mediului să fie
evitat.
 Instrumentul pentru
IMM-uri oferă sprijin pentru
inovații de afaceri cu ciclu
complet. Are trei etape,
inclusiv un serviciu de
coaching și mentorat.
 Pentru faza 1: Decizia C
(2013) 8198 a Comisiei
europene autorizează
rambursarea costurilor sub
forma unei sume forfetare
pentru acțiunile din faza 1 a
instrumentului pentru IMMuri din cadrul Programuluicadru "Orizont 2020" şi
prevede un cost total eligibil
de 71 249 EUR. Rata de
finanțare este de 70%, iar
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Etape:
Etapa 1 – Studiul de fezabilitate (6 luni)
Activitățile pot include, de exemplu, evaluarea riscurilor, cercetarea pieței, implicarea
utilizatorilor, analiza constrângerilor de reglementare sau a regimurilor standardelor,
gestionarea proprietății intelectuale, căutarea partenerului sau evaluarea fezabilității.
Obiectivul solicitantului în faza 1 este de a formula un proiect solid, cu potențial ridicat de
inovare, cu o strategie europeană sau globală orientată spre creștere.
Propunerea trebuie să se bazeze pe un plan de afaceri inițial și să sublinieze
specificațiile unui plan mai elaborat, care va fi rezultatul proiectului (aproximativ 10
pagini).
Etapa 2 - De la concept la aplicabilitatea pentru piață (1 - 2 ani, cu posibilitatea de
prelungire în mod excepțional pentru cazuri foarte bine justificate)
În această fază, IMM-ul își va dezvolta propunerea de afacere către un produs, serviciu
sau proces gata de piață. Activitățile ar putea include, de exemplu, testări, prototipuri,
validări, demonstrații în condiții reale și replicarea pe piață. Dacă activitatea se referă, în
primul rând, la o inovație tehnologică, un nivel de pregătire tehnologică (TRL) de rang 6
sau mai mare este luat în calcul.
Propunerea trebuie să se bazeze pe un plan de afaceri strategic care a fost dezvoltat fie
în etapa 1, fie prin alte mijloace; să specifice rezultatul așteptat al proiectului și criteriile
de succes, precum și impactul așteptat asupra companiei în cauză, atât din punct de
vedere calitativ, cât și din punct de vedere cantitativ (de exemplu, cifra de afaceri,
ocuparea forței de muncă, dimensiunea pieței, managementul IP – proprietate
intelectuală, vânzările, rentabilitatea).
Comisia europeană ar putea să contribuie cu o finanțare între 0,5 și 2,5 milioane €.
Etapa 3 – Comercializarea
IMM-urile vor primi sprijin, training, mentorat și acces la finanțarea de risc pentru
pregătirea comercializării produsului. CE nu va acorda finanțare directă suplimentară în
această etapă.
În perioada 2018-2020, faza 3 este deschisă şi IMM-urilor care primesc subvenții în
cadrul schemelor FTI (Fast Track to Innovation) și FET-Open (Future and Emerging
Technologies), în plus față de companiile/start-up-urile care primesc subvenții din
bugetul Instrumentului pentru IMM-uri.
Serviciile de accelerare a afacerii sunt oferite sub formă de formare, legături către
investitori, parteneriate și crearea de rețele cu alți clienți/IMM-uri finanțate prin
instrument și firme mai mari și servicii pentru a ajuta la accesarea piețelor internaționale,
de ex. prin participarea la târgurile din afara Europei.

valoarea subvenției se
stabilește la 50 000 EUR.
 Pentru faza a 2-a: se
poate solicita o cofinanțare
mai mare sau mai mică,
dacă există argumente
solide; activitatea esențială
pentru proiectul de inovare
tehnologică poate fi
subcontractată.
 Trebuie acordată o
atenție deosebită protecției
și proprietății intelectuale și
să se prezinte dovezi sau
măsuri convingătoare care
să asigure posibilitatea
exploatării comerciale.
 Faza 3 nu este neapărat
ulterioară fazei 1 sau fazei
2; aceasta oferă un sprijin
specific IMM-urilor EIC
(European Innovation
Council), în principal pentru
a le ajuta să acceseze noi
piețe sau clienți și să facă
legătura cu investitorii.
 Până în 2020,
aproximativ 4000 de
companii mici vor fi
selectate pentru finanțare.
 Pentru IMM-urile
selectate în faza 1 sunt
disponibile până la 3 zile de
coaching, iar pentru cele
care participă la faza 2 până
la 12 zile.
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Serviciul de coaching gratuit este facilitat de Enterprise Europe Network (EEN).
Cum se aplică?
Instrumentul pentru IMM-uri este un apel continuu deschis, cu 4 limite pe an pentru
fiecare fază. Propunerile sunt evaluate de experți pe baza a trei criterii de atribuire:
"impact", "excelență" și "calitatea și eficiența punerii în aplicare".
Pentru etapa 1, propunerile sunt evaluate de la distanță de experți independenți.
Propunerile care trec pragul de calitate de 13 puncte din 15 vor fi luate în considerare
pentru finanțare, în limita bugetului disponibil.
Pentru faza 2, aplicațiile sunt evaluate în două etape. În etapa 1, propunerile sunt
evaluate de la distanță de experți independenți. Propunerile care trec pragul de calitate
cel mai înalt vor fi invitate pentru Pasul 2 (aproximativ dublul propunerilor decât bugetul
disponibil va fi invitat pentru Pasul 2). Al doilea pas constă în interviuri cu experți în
tehnologie, afaceri, finanțe și industrie.
Pentru detalii complete despre depuneri, criterii de eligibilitate și admisibilitate și
procedura de evaluare, citiți proiectul de ghid pentru solicitanți.
Sursă de informare şi documentație:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h20
20-eic-smeinst-2018-2020.html
informații generale despre instrument:
https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
DG Cercetare şi Inovare
Depunerea aplicațiilor se face electronic, după înregistrarea în ECAS (sistemul
electronic de identificare al Comisiei Europene).
Pentru întrebări referitoare la cererile de propuneri ale programului „Orizont 2020″, a fost
creat un Helpdesk Horizon2020; cei interesați sunt rugați să adreseze întrebările cu cel
puțin 2 săptămâni înainte de data limită de depunere a aplicațiilor.
Pentru probleme informatice la înregistrarea online a aplicațiilor:
http://ec.europa.eu/research/participants/api//contact/index.html
Punct National de Contact România pentru programul „Orizont 2020″

