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Що таке Інструмент МСП (SME instrument)?

Horizon 2020 – програма ЄС для фінансування інновативних МПС
Мета: заповнити нестачу фінансування та прискорити впровадження інновацій
Низьке адміністративне навантаження, особливо під час Фази 1
Програма Bottom-up: ви можете подати свою власну інноваційну ідею

Чи Ваше підприємство є МСП?
МСП:
• До ніж 250 співробітників

Бюджет інструменту МСП

2%

2014-2020: 3 мільярди євро
(4% від загального фонду
Горизонт-2020)

• До 50 млн євро обороту

Фаза 1

• До 43 млн євро капіталу

Фаза 2
Оцінка та тренування

10%

88%
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Інструмент фінансування МСП надає кошти для технікоекономічного обґрунтування та розробки детального бізнес
плану
Фази інструменту фінансування МСП

Техніко-економічне
обґрунтування

Фаза 3

Фаза 2

Фаза 1

Інноваційний проект

Комерціалізація

Мета

Оцінка технічної
здійсненності та ринкового
потенціалу інноваційних
проектних ідей

Розробка, випробування,
прототип, пілотні інноваційні
процес, продукти та послуги

Отримати засоби підтримки
для комерціалізації
інноваційних продуктів МСП

Фінансування ЄС

50,000 EUR (70% від усього
проекту)

0,5 - 2,5 млн. EUR (70% від
усього проекту)

Немає

Тривалість

6 місяців

1-2 роки

МСП можуть отримати
підтримку вже під час Фази 2

Результати

Техніко-економічне
обґрунтування та бізнес план

Технологія або продукт, які
готові до комерціалізації і
розширення масштабів

Отримані підтримка та коучінг,
доступ до ризикового
фінансування, а також інщих
можливостей (EEN)

Тренування

3 дні

12 днів

Немає

Рівень успіху

8.3%

8.2%

Немає
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Інструмент МСП надає фінансування проектам за 13 темами
Високо ризикові інновації у ІСТ

Дослідження та розробки у галузі космічної
техніки

Нанотехнології передових матеріалів або передові
виробництва і технології виробництва
Охорона здоров’я, біотехнологічний сектор

Сільське господарство, лісництво, агрохарчовий та
біопродуктовий сектори

Морські дослідження

Енергетичні системи з низьким
вмістом вуглецю

Транспорт та мобільність у розумних містах

Інновації в сфері клімату, довкілля, ефективного
використання ресурсів і сировини

Безпека

Індустріальні біотехнології

ICT рішення для покращення здоров’я та
самопочуття протягом всього життя

Інноваційні бізнес-моделі МСП
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МСП з новаторським ідеями і високим потенціалом швидкого
зростання, яким слід подаватись
Ви готові до подачі, якщо:

Критерій інноваційної ідеї

Ваше МСП має інноваційний, новаторський продукт та / або рішення з
високим потенціалом зростання і має чіткі європейські амбіції.

Інновативність
ідеї

Ваша інноваційна ідея є передовою та відповідає критерію
«інноваційної ідеї».
Ваш продукт або рішення знаходиться на 6 рівні технологічної
готовності або вище:

МСП

Професійна
команда

Попит на ринку
Рівні технологічної готовності:
Обгрунтування/Валіда
ція: прототип малого
масштабу/у
лабораторії

Формування
технології

1
Базове
дослідження

2

3
Експериментал
ьні докази
концепту

4

Демонстраційни
й зразок у
відповідному
середовищі

5
Валідація: прототип
великого масштабу/у
реальному
середовищі

6

Система закінчена/
зібрана та відповідної
якості

7
Демонстраційний
зразок/прототип
системи в
операційному
середовищі

8

9
Повне
комерційне
застосування
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Часто такі грантові можливості передбачають формування консорціуму
організацій з комплементарною експертизою

Виробники
Виробничі підприємства,
що впроваджують
інновацію

Формування консорціуму з
комплементарною
експертизою

Розробники

Академія

Розробники іноваційних
рішень, вендори рішень
автоматизації

Науково-дослідницькі
інституції, освітні
проекти та організації
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Як це працює

Інтерв'ю та
ідентифікація
проблеми

Підбір партнера
та технології /
методології

Структура
проекту &
Технологічне
завдання

Імплементація
& практична
реалізація
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Програма Інноваційних Ваучерів ЄБРР передбачає 1 млн. євро
на 2017-2018 рік
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Існують Інноваційні Ваучери двох категорій
Інноваційні Ваучери – кошти на втілення їх проектів в життя для розробників технологій та інноваторів.
Ваучер

“Мегаваучери”

Опис

Більшість компаній, що переможуть у конкурсі,
отримають Інноваційні Ваучери із середньою
сумою фінансової підтримки з боку ЄБРР у
розмірі до EUR 20 000.

Для компаній, із проектами, що мають
потенціал стати проривними, що на цілі рівні
випереджують своїх конкурентів “мегаваучери”
розміром до EUR 50 000. Такі проекти мають
продемонструвати потенціал та спроможність
отримати значні результати в плані
впровадження кліматичних інновацій.

Фінансування

до EUR 20 000

до EUR 50 000

Співфінансування

Додатково 25% від розміру ваучера

Додатково 25% від розміру ваучера

Послуги, що
фінансуються

• Дослідження ринку та допомога у
комерціалізації
• R&D послуги (дизайну технологій, прикладні
дослідження і т.і.)
• Тестування обладнання
• Сертифікація обладнання
• Розробка і захист інтелектуальної власності
• Розробка ІТ компонентів
• Інші послуги у сфері кліматичних технологій

• Дослідження ринку та допомога у
комерціалізації
• R&D послуги (дизайну технологій, прикладні
дослідження і т.і.)
• Тестування обладнання
• Сертифікація обладнання
• Розробка і захист інтелектуальної власності
• Розробка ІТ компонентів
• Інші послуги у сфері кліматичних технологій

Кінцевий термін
подачі заявок

15 жовтня 2017

15 жовтня 2017

Важливо: Ваучери можна витрачати на отримання послуг, але НЕ на закупівлю обладнання чи матеріалів
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Інноваційні Ваучери: Критерії оцінювання проектів
Проект має не тільки зменшити викиди чи споживання енергоресурсів, а і бути інноваційним.
Запропоновані проекти будуть оцінюватися за такими критеріями:

• Потенціал скорочення викидів парникових газів. Якою мірою запропонований проект
здатний зменшити викиди СО2 та інших парникових газів?
• Здатність технології до масштабування і використання / впровадження в інших
секторах. Цю технологію / продукт можна масштабувати? Можуть інновації, пов’язані з
цією технологією використовуватися / впроваджуватися в інших секторах / вертикалях /
галузях?
• Рівень інновацій. Якою мірою ця технологія / продукт рухатиме межу інновацій? Це
абсолютно новий продукт чи лише адаптація / нова версія існуючого рішення?
• Ринковий потенціал. Наскільки ця технологія / продукт / проект може розвинути та
надихнути ринок кліматичних інновацій? Чи може вона збільшити частку ринку
Бенефіціара або змінити всю екосистему кліматичних інновацій в Україні?
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Інноваційні Ваучери: Очікуванні результати проектів
Проекти, що отримують співфінансування в рамках програми Інноваційних Ваучерів
повинні показати позитивні результати як у скороченні викидів так і у розвитку бізнесу
компаній, що їх отримують.
Самі результати оцінюватимуться за такими Ключовими Показниками Ефективності (КПЕ):
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The Demo Environment programme offers two types of
grants: Planning Grants and Demonstration Projects

Planning Grant

Demonstration Projects

Objective

To help entrepreneurs explore new markets
and research their technology’s impact on the
environment and poverty reduction.

Local actors receive financing to help them
import technologies which offer solutions to
local environmental challenges.

Maximum amount of grant

SEK 350,000
~ EUR 37,000

SEK 500,000 – 1,800,000
~ EUR 53,000– 190,000

Co-financing

Not required, although it may be considered
favorable during the selection process.

50% of equipment costs and 20% of invoiced
costs for services.

Eligible project activities
and examples of the costs
that can be covered

• Feasibility studies or market research
investigating rules and requirements
relevant to the project country
• Meeting with partners and other local
stakeholders to draw up business plans or
plan joint activities and projects
• Capacity development and sharing of
knowledge between the partners

• Demonstration Projects grants are:
Equipment purchases
• Training of staff that will operate the
equipment
• Services required to transport, install, and
get the technology up and running
• Communicating project results and
information about the technology in order
to awaken interest

Deadlines

29 September 2017

Soft deadline: 6 September 2017
Deadline: 29 September 2017
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СIVITTA є провідною консалтинговою компанією в Центральній та
Східній Європі

В ОСНОВІ

ПОСЛУГИ

КЛІЄНТИ

200+ працівників
16 офісів у 10 країнах: Латвії, Литві,
Естонії, Білорусії, Росії, Україні, Молдові,
Румунії, Сербії та Великобританії

Внутрішні ринки
Країни, в яких ми
реалізували проекти

Консультування з питань управління (Стратегія та інновації,
організація, процеси та зміни, продаж та експорт, фінанси, IT)
Гранти та управління проектами
Дослідження ринку та аналіз даних
Підтримка підприємництва та стартапів
Розвиток державного секотру
Державний сектор та уряд
Місцеве врядування
Освіта та R&D
Oхорона здоров’я
Енергетика і комунальні послуги
Телекомунікації та ІКТ
Фінанси, страхування, банківська справа
Промисловість та виробництво
Роздрібна та оптова торгівля
Транспорт і логістика
Інновації

Ми також реалізували проекти в США, Ірані, Казахстані, Сенегалі,
Єгипті, Малайзії, Уганді та інших країнах
22

Ми пропонуємо широкий спектр консультаційних послуг
для державних і приватних організацій
Консультування з питань управління

Стратегія та інновації
Організаційна структура, процеси і зміни

Гранти та управління проектами

Продажі та експорт
Фінанси

Дослідження ринку та аналіз
даних про клієнтів

IT

Розвиток державного сектору

Підтримка підприємництва та
стартапів
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Працюючи з фінансуванням ЄС ми отримали цінний досвід та
стали відомими як надійний партнер у Цельнтральній та Східній
Європі
Клієнти

Залучені
інвестиції

Проекти

> 100
Литовських компаній та
організацій

> 80 млн євро
фінансування

139
національних та
міжнародних
проектів

§

Починаючи з 2004 року ми допомогли нашим клієнтам залучити більше 1 млрд євро структурних фондів ЄС,
міжнародних науково-дослідницьких та інноваційних програм, фінансових механізмів Норвегії та Швейцарії;

§

Більше 80 млн євро було виділено Литовським компаніям та організаціям;

§

Ми надаємо комплексні послуги з підготовки заявки та адміністрування проекту для національних та міжнародних
проектів.
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CIVITTA залучила фінансування для більш ніж 15 інноваційних МСП
Приклади проектів, що отримали кошти з допомогою CIVITTA в рамках Horizon 2020 SME Instrument
Розумна система контролю процесів (LT)

Новий процес гумової девулканізації (LV)

Рухова невелика супутникова система (LT)

Енергоефективні віконні покриття (LT)

Біосинтетичний матеріал для росту тканин (LT)

Cистема газифікації медичних відходів (UA)

Система газифікації відходів (UK)

Smart LED системи для дослідження росту
рослин (LT)

Сонячна енергія для позамережевих домівок (LT)
Роботи для стрічкових бар’єрів (belt barriers) (LT)
Інноваційна система для стабілізації камер (LT)
3D Metal Printer - Адитивні технології (UA)
Перший у світі tending robot (LT)

Перший в світі пасивний, автономний розумний
мобільний будинок

Дозиметр (LT)
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Управління грантами та проектами є однією з наших
основних послуг
Управління проектами та грантами
•

Процес залучення зовнішнього фінансування для зростання організації та забезпечення її успіху

Як це працює
Визначення грантових
можливостей

Розробка проекту

Підготовка заявки

Організаційна підтримка
проекту

Визначення потреб
клієнта, підбір грантових
механізмів та оцінка
відповідності проекту
вимогам гранту.

Підготовка опису, бюджету
та плану впровадження
проекту, пошук партнерів
та створення консорціуму
(якщо необхідно)

Заповнення заявки
включно з додатковими
документами (наприклад,
бізнес-план, аналіз
економічного ефекту
інвестицій або технікоекономічне обґрунтування,
супровід клієнта протягом
періоду розгляду
проектної пропозиції

Адміністрування проекту,
контроль бюджету та
підготовка звітів,
управління закупівлями,
координування роботи з
партнерами

Результат: визначені
можливості, які краще
всього підходять клієнтy

Результат: ретельно
розроблена структура
проекту

Результат: подана заявка
на грант та безперешкодне
(легке) проходження
процесу оцінки

Результат: злагоджена
робота щодо реалізації
проекту у рамках бюджету
та у визначений термін
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Наша пропозиція
Ми пропонуємо комплексний процес підготовки і співпрацю з вами щодо вашої інноваційної ідеї та проекту. Наша команда
складається з професійних експертів з інновацій, розвитку бізнесу, дослідження ринку та експертів залучення фінансування.

Приклад підготовки заявки

Початок проекту

Підписання контракту між
Бенефіціаром Надавачем
Послуг та ЄБРР

Подача заявки

Підготовка заявки

Перевірка

5 тижнів*

1 тиждень

Розгляд заявки

Переговори щодо контракту

1-3 місяці**

1 місяць**

Стартова
зустріч

Дискусійна
сесія

Он-лайн
комунікація

Дискусійна
сесія

Он-лайн
комунікація

Дискусійна
сесія

Подача
заявки

Тиждень 1

Тиждень 2

Тиждень 3

Тиждень 4

Тиждень 5

Тиждень 6

Тиждень 7

*Процес може зайняти більше часу у випадку необхідності підготовки додаткових документів (наприклад бізнес-плану)
** Очікується пришвидшення процесу оцінки та підписання контрактів
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Дякую за увагу!
Будемо раді працювати з Вами!
Юрій-Володимир Блавт,
iurii.blavt@civitta.com.ua
+38 096 498 81 91

www.civitta.com

