ИНСТРУМЕНТ ЗА МСП
(SMEINST)
ХОРИЗОНТ 2020

Само за МСП
Може да участва само 1 МСП
3 фази

Фаза 1
 Предпроектно проучване (Feasibility study) за
проверка на технологичната/практическа, както и
икономическа
стабилност
на
иновативната
идея/концепция.
 Финансиране – 50 000 (71 429) евро, 6 месеца.
 Кандидатства се с първоначален бизнес план. Не е
необходимо
предложението
да
съдържа
предварителен
план
за
експлоатация
и
разпространение.
 Резултат – разработен подробен бизнес план.
 Може да се кандидатства за фаза 1 и след това във
фаза 2, а може и директно за фаза 2.

Фаза 2
 Фаза 2 – иновативни дейности като демонстрации,
тестване, прототипи, пилотно внедряване и довеждане
на иновативната идея до индустриална готовност и
представяне на пазара. Предложението трябва да се
основава на разработения във фаза 1 (или от друго
място) подробен бизнес план и трябва да съдържа план
за експлоатация и разпространение.
 Финансиране – до 70 % (по изключение – до 100 %
където научните изследвания са силно застъпени)
 ЕК счита за подходящо да се иска финансиране между
0.5 и 2.5 млн. евро за проект. Продължителност на
проектите – от 12 до 24 месеца.

Фаза 3
Фаза 3 – подкрепа за представянето на пазара и
експлоатацията. Няма директно финансиране, но МСП може
да се възползват от непряката подкрепа по Хоризонт 2020
(достъп до рисково финансиране, заеми, гаранции,
обществени поръчки. Може да се допълва от COSMЕ).
Резултат – успешно пускане на пазара.
Менторство и обучение – на всеки одобрен бенефициент по
Инструмента за МСП ще му се предложи подкрепа за
обучение (coaching) през фаза 1 (до три дни) и през фаза 2
(до 12 обучителни дни) в допълнение към грантовете. През
фаза 3 няма обучение.
Подкрепата е чрез Европейската мрежа в подкрепа на
бизнеса (Enterprise Europe Network) – информация чрез
местните
офиси. В България мрежата обединява 12
организации, локализирани в София, Пловдив, Сандански,
Стара Загора, Враца, Ямбол, Добрич и Русе.

http://enterprise-europe-network.bg
http://enterprise-europe-network.bg/about-us/contact/

H2020-SMEINST-1-2015 (за фаза 1 и за фаза 2)

Отворен на 18 декември 2014 г.
Крайни срокове за подаване на проекти:
17 септември 2015 г. и 25 ноември 2015 г.
Информация за конкурса
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/d
esktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020smeinst-1-2015.html

Списък с бенефициенти (фаза 1)
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/
call/h2020/h2020‐smeinst‐1‐2015/1665100‐sme‐
instrument‐phase1‐beneficiaries_jun15_en.pdf

