
Ste vysoko inovatívna firma, ale 
neviete pretaviť svoje nápady na 
realitu? Nedarí sa vám 
komercionalizovať vaše nápady? 
Máte snahu posunúť vaše 
podnikanie o krok ďalej? Európska 
komisia (EK) prichádza s riešením. 
Je ním SME Instrument – nástroj 
pre malé a stredné podniky.

Ako funguje?
Mikro, malé a stredné podniky 
založené v krajinách EÚ alebo v 
krajinách zapojených do programu 
Horizont 2020 sa môžu zapojiť do 
výziev predkladaných v rámci SME 
Instrumentu. Tento nástroj je určený 
výlučne pre MSP, s dôrazom na 
inovatívne MSP s potenciálom 
rozvoja, rastu a internacionalizácie . 
Zameriava sa na podporu ich 
rozvojových a inovačných aktivít. 
Úlohou SME Instrumentu je podporiť 
inovačnú stratégiu EÚ do roku 2020. 

Medzi hlavné výhody patrí najmä:
• možnosť participácie iba jednej 

firmy v projekte, tj. firma 
nepotrebuje získavať partnerov 

na spoločný projekt, hoci ani 
táto cesta nie je vylúčená

• individuálne hodnotenie 
každého projektu nezávislými 
expertmi vyberanými priamo 
Európskou Komisiou

• 70 – 100 % financovanie  

Čo prináša SME Instrument?
SME Instrument poskytuje 
komplexnú podporu od nápadu cez 
vývoj až po uvedenie inovácie na trh. 
Má tri fázy: 

SME INSTRUMENT -  
NÁSTROJ PRE PODPORU MALÝCH 

A STREDNÝCH PODNIKOV V RÁMCI 
HORIZONTU 2020

Zdroj: Európska komisia



V prvej fáze si firma vytvára 
realizačnú štúdiu, tzv. štúdiu 
uskutočniteľnosti. Šablóna na 
vytvorenie  štúdie je dostupná 
priamo v pracovnom programe SME 
Instrumentu v sekcii 1.5 Limity strán 
a rozloženie textu projektového 
zámeru (Proposal page limits and 
layout).
Hlavným cieľom prvej fázy je 
definovať marketingový, 
technologický a obchodný potenciál 
myšlienky. Štúdia sleduje vytvorenie 
prepojenia medzi myšlienkou, 
konceptom a realizáciou s cieľom 
priniesť na trh produkt, technológiu 
alebo službu, ktorá prispeje k 
dosiahnutiu strategických cieľov 
stanovených v tzv. inovačnej únii do 
roku 2020. Súčasťou prvej fázy môže 
byť aj napríklad hľadanie partnerov, 
manažment ochrany práv 
duševného vlastníctva a.i. V tejto 
fáze na celý proces môže záujemca 
získať výlučne 50 000 EUR (každý 
projekt bude v prvej fáze podporený 
v rovnakej výške paušálnou platbou).
Získaná čiastka predstavuje 70 % 
resp. 100 % financovanie zo strany 
EK. Celkové financovanie môže 
predstavovať sumu 71 429 EUR na 
projekt. Časové ohraničenie trvania 
projektu v prvej fáze je stanovené na 
maximálne 6 mesiacov. 

Druhá fáza je zameraná na výskum 
a vývoj konkrétnej technológie, 
produktu alebo služby s cieľom jej 
následnej komercionalizácie. Pre 
zaradenie do tejto fázy je potrebné 
znovu prejsť výberovým procesom, 
ktorý sa svojou formou podobá na 
proces v prvej fáze. Hlavným 
rozdielom je, že v tomto prípade 
musí projekt obsahovať merateľné 
a overiteľné ciele smerujúce 
k vytvoreniu produktu, technológie 
alebo služby. Šablóna pre projektový 
zámer v druhej fáze je dostupná 
v sekcii 1.5 Limity strán a rozloženie 
textu projektového zámeru 
v pracovnom programe SME 
Instrumentu. Pokiaľ by bol tento 
proces úspešný, po vzájomnej 
dohode s Európskou komisiou dôjde 
k podpisu grantovej dohody s pevne 
stanovenými spôsobmi financovania 
vo výške 0,5 až 3 miliónov EUR na 
všetky kroky potrebné pre vývoj a 

výrobu  produktu firmy.  Na túto 
činnosť  je vyhradených 12 až 24 
mesiacov. Výstupom  druhej fázy 
musí byť funkčný produkt, 
technológia alebo služba, ktorá 
prispeje do oblasti spoločenských 
výziev a vedúceho postavenia EÚ v 
priemyselných technológiách. 

Tretia fáza je zameraná na 
komercionalizáciu a jej cieľom je 
úspech produktu, technológie alebo 
služby na trhu. SME Instrument ju  
priamo nepodporuje finančne, ale 
prostredníctvom nepriamych 
nástrojov a služieb a rovnako aj 
prístupom k rizikovému 
financovaniu.   

Je šanca na úspech?
Horizont 2020 je zameraný na 
priamy vplyv nových riešení, na 
hospodársku a sociálnu situáciu 
v Európskej únii. Je zameraný na 
excelentnosť a na maximálnu možnú 
mieru realizácie projektov. Z toho 
vyplýva, že nie všetky technologicko-
vývojové firmy budú schopné 
zúčastniť sa na programe Horizont 
2020. SME Instrument počíta s 
nutnosťou prísnej selekcie 
účastníkov. Prísne hodnotiace 
kritéria sú stanovené z 
jednoduchého dôvodu - Európska 
Komisia sa chce uistiť, že bude 
investovať do 
konkurencieschopných firiem 
s vysokým inovačným a rastovým 
potenciálom. Odporúča sa účasť  na 
všetkých troch fázach v rámci SME 
Instrument. Plnou účasťou firma 
získa tzv. značku kvality a bude 
považovaná za preverenú, 
konkurencieschopnú a inovatívnu. 
Zároveň sa pre takúto firmu otvoria 
nové možnosti v podobe rizikových 
finančných mechanizmov, ktoré 
poskytuje Európsky investičný fond 
(EIF), Európska investičná banka 
(EIB), súkromní investori, prípadne 
iné komunitárne finančné 
mechanizmy poskytujúce návratnú 
finančnú pomoc až do výšky 300 
miliónov EUR. Áno, v tomto prípade 
sa oplatí byť najlepší!

Ponuka pre už zabehnuté firmy  
Táto ponuka je cielená najmä na 
etablované firmy, ktoré už majú za 
sebou podnikateľské skúsenosti 
preverené praxou a výsledkami. 

Na čo nesmiete zabudnúť!
Vytvorený projektový zámer reaguje 
na konkrétnu výzvu zverejnenú 
v rámci SME Instrumentu. Je dôležité 
dodržiavať stanovené termíny na 
podávanie žiadostí, resp. 
projektových zámerov, ktoré sú 
presne definované (pozri tabuľka 
nižšie). 

Stručný prehľad termínov:

Nie ste v tom sami!
Predchádzajúce riadky sú dôkazom 
toho, že SME Instrument je výlučne 
určený pre firmy s najväčším 
inovačným potenciálom na trhu. Ak 
si nie ste istí, či môžete čerpať 
benefity, ktoré poskytuje, 
kontaktujte Slovak Business Agency, 
ktorá je súčasťou Enterprise Europe 
Network – najväčšej medzinárodnej 
siete pre podporu malého a 
stredného podnikania na svete. 
Pozostáva zo skupiny odborníkov, 
ktorí sú vám vždy ochotní pomôcť, 
poradiť, príp. vás nasmerovať 
správnym smerom. Zároveň 
spolupracujeme s renomovanými 
partnermi v oblasti podpory malých 
a stredných podnikov na Slovensku. 
Vždy si nájdeme na vás čas a 
poskytneme vám hodnotné 
informácie potrebné pre vaše 
podnikanie.

Rok výzvy
Fáza č.1

Fáza č.2

2014
24. september

17.  december

9. október

17. december

2015
18. marec

17. jún

17. september

16. december

18. marec

17. jún

17. september

16.  december

V prípade otázok kontaktujte: 
Ľubomír Čurilla

Slovak Business Agency
Enterprise Europe Network

+421 2 502 44 515
curilla@sbagency.sk

www.sbagency.sk



Otvorená schéma pre technológie 
narúšajúce existujúce trhy

Zrýchlenie zavádzania nanotechnológií, 
pokročilých materiálov a pokročilých 
výrobných technológií

Priemyselné spracovanie založené na 
biotechnológiách

Vesmír

Ekologicky inovatívna výroba potravín a 
ich spracovanie

Inovatívne riešenia a ich zavádzane 
prostredníctvom ,,modrého rastu“ (moria, 
oceány, nám. tech.)

Podnecovanie MSP k využívaniu nízko 
uhlíkových a energeticky efektívnych 
systémov

Inovačný výskum v oblasti dopravy

Zvýšenie potenciálu MSP pre oblasť eko-
inovácii a udržateľných dodávok surovín

Inovatívne riešenia pre oblasť mobilného 
e-governmentu

Inovatívne business modely

Ochrana miest a ľahkých cieľov – ochrana 
kritickej infraštruktúry

Biomarkery a diagnostické prístroje 

Hlavný dôraz sa kladie na zavádzanie prevratných IKT do rôznych 
oblastí priemyslu

Cieľom je kreatívnym spôsobom vytvoriť pridanú hodnotu  pre 
rôzne výrobky a technológie a to kombináciou existujúcich 
vedeckých výsledkov a ich aplikovaním na jednotlivé sektory 
priemyslu

Cieľom je vytvoriť alebo zaviesť konkurencieschopné a trvalo-
udržateľné priemyselné spracovanie založené na biotechnológiách

Výzva je zameraná najmä na podporu programov Galileo a 
Copernicus (prvé európske satelity) a na zavedenie moderných 
monitorovacích riešení zemského povrchu vo vesmíre

Inovatívne ekologické metódy v oblasti spracovania potravín s 
cieľom predísť degradácii prostredia a posilniť poľnohospodárstvo 
v Európe

Zavádzanie inovatívnych technológii do oblastí morského 
hospodárstva s cieľom posilniť potenciál oceánov a morí

Zavádzanie šetrných, cenovo optimálnych a dostupných 
technologických riešení s cieľom dekarbonizovať a vytvoriť 
energeticky efektívny systém pre európsky priemysel.

Posilnenie automobilového priemyslu ako motora rastu v Európe 
zavádzaním inovatívnych technológií, ktoré prispejú k tvorbe 
pracovných miest a efektívnosti dopravy

Zrýchlenie zavádzania technológií podporujúcich zelený rast, 
životné prostredie a šetrné zaobchádzanie so zdrojmi energie

Zavádzanie mobilných aplikácií do sektoru verejnej správy pre 
zníženie byrokratického zaťaženia a zvýšením úrovne poskytovania 
služieb pre ľudí 

Vytváranie nových business modelov pre upadajúce oblasti 
hospodárstva a podpora návratu európskych riešení vyvinutých v 
zahraničí

Zavádzanie bezpečnostných systémov do miest s cieľom ochrany 
obyvateľstva a kritickej infraštruktúry

Podpora klinického výskumu v oblasti biomarkerov s cieľom 
potvrdiť predchádzajúce klinické výskumy a zavedenie do praxe.

Výzvy na roky 2014-2015
Výška podpory
70 percentné financovanie vo fáze č.1/financovanie vo fáze č.2 podľa grantovej dohody (0,5 - 3 mil. EUR)

Výzvy na roky 2014-2015
Výška podpory
100 percentné financovanie vo fáze č. 1/ financovanie vo fáze č. 2 podľa grantovej dohody (1 – 5 mil. Euro)

Pracovné programy na roky 2014-2015 v ktorých je možné získať bližšie informácie o konkrétnych výzvach

https://docs.google.com/file/d/0Bxr3xtRQzwgFQUVUa2JLeUhrLTQ/edit

