
 

 

 

 
TRAINING PENTRU HORIZON 2020: SME INSTRUMENT – ”TIPS AND TRICKS” PENTRU O 

APLICAȚIE DE SUCCES 
 

 

IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei și a industriei europene. Există peste 23 milioane 
de IMM-uri în Europa, reprezentând 99% din numărul total al firmelor europene și asigurând 80% din 
numărul locurilor de muncă existente. IMM-urile reprezintă forța motrice a ideilor inovatoare, contribuind 
la competitivitatea europeană.  

Pentru promovarea acestor întreprinderi valoroase, programul de finanțare Orizont 2020 pune la 
dispoziția acestora un program special de sprijinire a afacerilor dedicat IMM-urilor extrem de inovatoare 
– SME Instrument. 

Cum poate o întreprindere mică și mijlocie – cu potențial ridicat de a deveni lider în inovare – să solicite 
finanțare din partea UE? Care IMM-uri sunt eligibile pentru a aplica pe acest program? Care sunt 
condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească? Care sunt criteriile de selecție? Care este 
valoarea maximă a finanțării pe proiect? 

Trainingul pe Orizont 2020 – SME Instrument vă ajută să găsiți răspunsuri la aceste întrebări printr-o 
prezentare de ansamblu a finanțărilor dedicate sprijinirii IMM-urilor, însoțită de sugestii valoroase pentru 
scrierea unei aplicații de succes. Accentul va fi pus pe programul Orizont 2020 și pe elementele 
esențiale ale aplicației – Excelență, Impact și Implementare. Trainingul va include o serie  de prezentări 
teoretice și exerciții practice în grupuri mici pentru definirea factorilor de succes și a criteriilor de evaluare 
pentru fiecare secțiune.  

SME Instrument – finanțare în trei faze 
SME Instrument oferă fonduri de până la 2,5 milioane de euro pe proiect, în trei faze. Finanțarea este 
acordată numai în fazele 1 și 2. Faza 1 implică dezvoltarea unei idei într-un concept fezabil, în timp ce 
faza 2 conține evoluția de la concept fezabil la unul suficient de matur pentru a fi comercializat pe piață. 
Pentru ambele faze este necesar un nivel de pregătire tehnologică de cel puțin 6 – un model 
reprezentativ sau prototip, testat. 

Faza 1 
 

Faza 2 
 

Concept și studiu de fezabilitate Demonstrație, R&D și dezvoltarea de produse   

Valoare de 50.000 de Euro/proiect Finanțare între 0,5 mil. Euro și 2,5 mil. 
Euro/proiect*  
*Până la 5 milioane euro pentru proiectele de 
sănătate  

Rezultatul în 2 luni și finanțarea în 4 luni  Rezultatul în 4 luni și finanțarea în 8 luni  

Suport pentru afaceri: 
Obțineți coaching de talie mondială, oportunități de networking cu investitori și potențiali parteneri, 

sprijin pentru lansarea pe piață a produselor pe piețele europene și internaționale 

Scop: demonstrații, activități (testare, prototipare) Scop: demonstrații, activități (testare, prototipare) 

Aplicațiile sunt evaluate de patru experți independenți, în baza a trei criterii de selecție: 

1. EXCELENȚĂ – proiectul are un potențial ridicat de inovare 
2. IMPACT – inovația răspunde nevoii stringente de pe piețele europene și globale 
3. IMPLEMENTARE – aplicația conține un plan de lucru coerent și eficient.  

În cadrul trainingului, specialiștii contractați oferă o imagine de ansamblu a Orizont 2020 – SME 
Instrument și susțin participanții în dobândirea cunoștințelor și aptitudinilor necesare pentru scrierea cu 
succes a propunerilor.  

 


