
SME Instrument w Horyzoncie 2020
SME Instrument (Instrument dla M�P) jest mechanizmem finansowania skierowanym do mikro-, ma�ych i �rednich 
przedsi�biorstw (M�P) maj�cych pomys� na innowacyjny produkt, us�ug�, proces, które chc� wprowadzi� na mi�dzy-
narodowy rynek. Jest to cz��� jednego z najwi�kszych na �wiecie programów finansuj�cych badania i rozwój 
z publicznych pieni�dzy � Horyzontu 2020. 

Od prototypu do rynku

Projekty w ramach SME Instrumentu maj� na celu sfinansowanie etapu pomi�dzy dzia�aniami, które 
zako�czy�y si� opracowaniem prototypu, a wprowadzeniem gotowego rozwi�zania na rynek.

Mechanizm podzielono na 3 fazy, b�d�ce osobnymi projektami:

Przygotowanie studium wykonalno�ci dla nowego rozwi�zania,

Dopracowanie prototypu i opracowanie ko�cowego produktu,

Wprowadzenie go na rynek.

Tylko dopracowane pomys�y
Wspomniany spadek liczby wniosków spowodowany 
by� g�ównie du�� konkurencj� panuj�c� w tym pro-
gramie oraz wysokimi wymaganiami stawianymi 
projektom. Szanse maj� pomys�y przede 
wszystkim bardzo innowacyjne, ciekawe bizne-
sowo i dobrze przemy�lane. Wniosek jest tak 
naprawd� biznesplanem, w zwi�zku z czym ju� na eta-
pie aplikowania do 1. fazy trzeba zna� rynek i umie� 
oszacowa� swój udzia� w nim oraz zwi�zane z tym 
wska�niki finansowe. Poza tym niezb�dna jest wiedza 
na temat konkurencji oraz jej s�abych i mocnych stron, 
a tak�e przysz�ych klientów i ich potrzeb. Wreszcie 
konieczny jest wst�pny plan wej�cia na rynek i dotarcia 
do odbiorców rozwi�zania. Mimo tych wszystkich 
wymogów wniosek nie nale�y do skomplikowanych. 
Mo�na go przygotowa� we w�asnym zakresie pod 
warunkiem, �e do�o�y si� do tego du�ej staranno�ci 
i po�wi�ci wystarczaj�c� ilo�� czasu.  

Szansa dla firm z Polski 
Polska w pierwszych naborach do SME Instrumentu 
wypada�a blado na tle pozosta�ych pa�stw. Na ka�dy 

konkurs sk�adali�my �rednio 100 wniosków do 1. fazy 
i 15 do fazy 2. Stosunkowo niedu�e zainteresowanie 
mechanizmem oraz jako�� projektów, które szczególnie 
na pocz�tku by�y w wielu wypadkach niewystarczaj�co 
dopracowane, znalaz�y odzwierciedlenie w wynikach 
osi�ganych przez polskie przedsi�biorstwa. Do czerwca 
2016 roku dofinansowanych ich zosta�o 35. Jednak 
firmy coraz lepiej odczytuj� wymogi konkursowe 
i przygotowuj� coraz lepsze wnioski, co przek�ada si� na 
sukces.

SME Instrument to jedna z najbardziej 
atrakcyjnych i przyjaznych dla aplikuj�cego form 
f i n a n s o w a n i a  n o w y c h  p r z e d s i � w z i � �  
w przedsi�biorstwach. Obowi�zuj� w nim du�o 
bardziej elastyczne zasady ni� na przyk�ad w polskich 
funduszach strukturalnych i oprócz pieni�dzy oferuje 
mi�dzynarodow� promocj� zarówno firm, jak i ich 
rozwi�za�. Co wi�cej udzia� w �adnym innym pro-
gramie oprócz Horyzontu 2020 nie jest w Polsce tak 
szeroko wspierany przez instytucje otoczenia biznesu 
takie  jak  RCI iT T,  które  pomagaj�  zarówno 
w przygotowaniu wniosków, jak i pó�niejszym 
rozliczeniu  grantu.

SME Instrument 
- finansowanie najlepszych pomys�ów najlepszych przedsi�biorstw

1 

2 

3 

Wydawca:

Regionalne Centrum Innowacji
i Transferu Technologii

ul. Jagiello�ska 20-21, 70-363 Szczecin
tel./fax: 91 449 43 54

email: innowacje@zut.edu.pl
www.innowacje.zut.edu.pl

Katarzyna Bartkowiak
Specjalistka ds. Programów Ramowych UE 

wrzesie� 2016



SME Instrument - zasady
Wnioski do SME Instrumentu mog� sk�ada� 
pojedyncze przedsi�biorstwa lub ich konsorcja. 
Inne organizacje, np. uczelnie, mog� wyst�powa� tylko 
w roli podwykonawcy. Aplikuje si� i otrzymuje 
dofinansowanie w pierwszych dwóch fazach, przy czym 
nie jest konieczne przej�cie wszystkich faz i mo�liwe jest 
aplikowanie bezpo�rednio do fazy drugiej. Uzupe�-
nieniem finansowania w dwóch pierwszych fazach jest 
coaching, którego zakres firma mo�e dostosowa� do 
swoich potrzeb.

Projekty mog� dotyczy� ró�nych dziedzin: od zdrowia, 
�ywno�ci i biotechnologii przez transport, energi�, 
nowoczesne materia�y i nanotechnologie po przestrze� 
kosmiczn�, bezpiecze�stwo i modele biznesowe. 
Tematy najlepiej sprawdzi� na stronie Komisji 
Europejskiej � Portalu Uczestnika (Participant Portal).

Elektroniczne wnioski przesy�a si� w j�zyku angielskim 
bezpo�rednio do Komisji Europejskiej. Mo�na je sk�ada� 
przez ca�y rok i tak b�dzie do ko�ca Horyzontu 2020. 
Dla ka�dej z dwóch pierwszych faz wyznaczone 
zosta�y cztery terminy w ci�gu roku. 

SME Instrument w liczbach
Komisja Europejska na bie��co podsumowuje ka�dy 

z naborów. Przez pier wsze dwa i  pó� roku 
funkcjonowania programu by�o ich osiemna�cie: po 
dziewi�� dla ka�dej fazy. Po bardzo entuzjastycznym 
przyj�ciu nowego mechanizmu w czerwcu 2014 roku 
i 2 666 wnioskach z�o�onych do 1. fazy, zapa� firm 
w wi�kszo�ci tematów wyra�nie zmala�. Po roku 
od pierwszego konkursu, w czerwcu 2015, z�o�ono 25% 
mniej wniosków � 2 029 i od tego czasu poziom 
zainteresowania  konkursami  utr z ymuje  s i�  
na podobnym poziomie. Widoczne jest to na poni�szym 
wykresie (Ryc.2). Regu�a ta nie potwierdza si� jednak 
w przypadku 2. fazy, do której od czerwca 2015 roku 
wnioski zacz��y sk�ada� tak�e firmy, które sko�czy�y 
realizacj� projektów w ramach fazy 1. W praktyce 
spowodowa�o to wzrost liczby aplikacji (Ryc. 3).  
Zauwa�y� te� mo�na wyra�ny podzia� na tematy 
bardziej i mniej popularne. Do pierwszej grupy 
zdecydowanie nale�y informatyka, a dok�adniej 
technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), 
energia, nanotechnologie (pod którymi w tym 
wypadku kryj� si� równie� nowe materia�y i procesy 
produkcyjne niekoniecznie z nanotechnologi� maj�ce 
co� wspólnego) czy zdrowie. Du�o mniejszym 
zainteresowaniem cieszy�y si� tematy: wykorzystanie 
mórz, bezpiecze�stwo, biotechnologia i przestrze� 
kosmiczna.

Potrzebne:
prototyp + biznesplan I + wniosek 10 stron

Dzia�ania:
analizy do studium wykonalno�ci np. ocena 
ryzyka, poszukiwanie partnerów, badania 
rynku, badanie sytuacji prawnej itp., 
weryfikacja biznesplanu 

Wynik: 
studium wykonalno�ci + biznesplan II

Czas trwania i dofinansowanie: 
max 6 miesi�cy, rycza�t 50 tys. � (70%)

Coaching:
3 dni doradztwa finansowane bezpo�rednio 
przez Komisj� Europejsk�

Potrzebne:
prototyp + biznesplan II i studium 
wykonalno�ci + wniosek 30 stron

Dzia�ania:
prototypowanie, akcje pilota�owe, miniatury-
zacja, skalowanie, testowanie itp.

Wynik: 
gotowe rozwi�zanie + plan wprowadzenia 
go na rynek

Czas trwania i dofinansowanie:
max 24 miesi�ce, od 0,5 do 2,5 mln � (70%)

Coaching:
12 dni doradztwa finansowanych 
bezpo�rednio przez Komisj� Europejsk�

Potrzebne:
rozwi�zanie gotowe do wej�cia na rynek

Dzia�ania wspieraj�ce:
u�atwienie dost�pu do finansowania 
kapita�em prywatnym, szkolenia, tworzenie 
sieci kontaktów, pomoc w zarz�dzaniu 
prawami w�asno�ci intelektualnej itp.

Wynik: 
rozwi�zanie w sprzeda�y i zyski dla firmy

Dofinansowanie:
brak

Coaching:
brak

Koncepcja i ocena wykonalno�ci Dzia�ania demonstracyjne Komercjalizacja
FAZA 1. FAZA 2. FAZA 3.

W latach 2014-2020 w ramach programu 
Horyzont 2020 dost�pnych b�dzie 
77 miliardów � na badania i rozwój.

7% z bud�etu Horyzontu 2020, czyli ponad 
5 mld �, ma trafi� do mikro-, ma�ych 
i �rednich przedsi�biorstw w postaci SME 
Instrumentu.

Firmy zainteresowane SME Instrumentem 
mog� liczy� na 70% dofinansowania.

Ka�dego roku w SME Instrumencie s� 
4 nabory.

KLUCZOWE
FAKTY I LICZBY

Ryc. 1 Fazy SME Instrumentu.
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Ryc. 2 Liczba wniosków 
do 1. fazy SME Instrumentu 
z�o�onych w 9 konkursach.

Ryc.3 Liczba wniosków 
do 2. fazy SME Instrumentu 
z�o�onych w 9 konkursach.

Konkursowe obszary tematyczne

Konkursowe obszary tematyczne

Na popularno�� poszczególnych tematów nale�y na�o�y� ich bud�et, poniewa� ka�dy z obszarów dysponuje w�asnym. Wtedy najbardziej atrakcyjne dla wnioskuj�cych mog� 
okaza� si� wykorzystanie mórz, transport oraz przestrze� kosmiczna, które przy stosunkowo du�ym bud�ecie, nie przyci�gaj� tak wielu ch�tnych.
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Ryc. 4 Porównanie bud�etów 
poszczególnych obszarów 
tematycznych z popularno�ci� 
w�ród sk�adaj�cych wnioski 
w 2016 roku. 
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