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European Innovation Council

2018: EIC Pilot: doterajšie úspechy schémy

2019-2020: Enhanced EIC Pilot 
• Navýšenie rozpočtu na 2,2 mld. EUR
• Pokrytie celého inovačného reťazca (základný výskum – komercionalizáca)
• Spustenie tzv. blended finance (po 5.6.2019)

Prečo EIC?
- Inovačná výkonnosť: Málo prelomových a „disruptívnych“ inovácií, ktoré 

vytvárajú nové trhy
- Financovanie inovácií: pretrvávajúca medzera medzi V&V grantami a 

súkromnými investíciami pre škálovanie inovatívnych start-upov
- Inovačný ekosystém: fragmentovaný inovačný ekosystém v EÚ

„Európsky paradox“



„Valley of Death“ inovačného projektu

Nástroj EIC na preklenutie VoD: SME Instrument

Rámcové 
programy 

EÚ 1-5



European Innovation Council – poslanie

Cieľ:
podporiť prelomové inovácie a vznik progresívnych 
a rýchlo rastúcich firiem 

Zameranie:
- Radikálne nové, prelomové produkty, služby, 

procesy a podnikateľské modely
- Otvárajúce nové trhy s potenciálom rýchleho 

rastu na EÚ/globálnej úrovni (vysoko-rizikové, s 
potrebou značných investícií)

- Preferované riešenia na priereze rôznych 
technológií, priemyselných odvetví a vedeckých 
disciplín



Enhanced European Innovation Council Pilot 
2019-2020

FET OPEN + FET Proactive
SME Instrument fáza 2 + Fast Track to 

Innovation

Coaching, mentoring & business acceleration services for all SMEs

EIC Horizon Prizes + Support Actions



SME Instrument: čo je za tým?



SME Instrument: prispôsobený firmám

- Firma - individuálny žiadateľ: jeden z mála nástrojov, 
kde nie je potrebné skladať konzorcium

- Prístup zdola – nahor: umožňuje žiadať podnikateľom z 
akéhokoľvek sektora s akoukoľvek prelomovou 
myšlienkou (tematické zameranie zrušené v 2018)

- Prispôsobený formulár žiadosti: štruktúrou aj 
obsahom s cieľom zjednodušiť jej podanie, štruktúrou 
aj jazykom blízka podnikateľskému zmýšľaniu

- Hodnotitelia – investori: väčšie množstvo hodnotiteľov 
s profilom investora

- Osobné rozhovory s vybratými uchádzačmi (F2): pred 
panelom expertov („investorov“), zaručí výber len tých 
najlepších a najperspektívnejších návrhov



Enhanced European Innovation Council Pilot 2019-
2020: hlavné zmeny v SME Instrument!

Možnosť žiadať o tzv. zmiešané financovanie

Utlmenie fázy 1 (k 09/2019), Navýšenie rozpočtu pre SME Instrument 2

Zrušila sa možnosť žiadať v konzorciu



SME Instrument: príspevky EK v mil. EUR 
(roky, fázy)



SME Instrument: pre koho?

TRL



Technology Readiness
Level (TRL) vhodná 

pre SME Instrument
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Blended
finance

http://climateinnovationwindow.eu/what-trl


Enhanced EIC Pilot: Accelerator – SME 
Instrument

• Žiadateľ: individuálny SME 
• Grant: pevná suma 50.000 EUR
• Doba trvania projektu: 6M
• Účel: štúdia uskutočniteľnosti (napr. odhad rizika, 

prieskum trhu, analýza právnych pekážok/štandardov, 
riešenie IPR..) 

• Rozsah: 10 strán
• Posledné dve uzávierky: 7. máj, 5. september
• Čakacie doby: rozhodnutie o schválení projektu do 2M, 

financovanie do 4M po podaní žiadosti

SME Instrument fáza 1 Idea to concept



Enhanced EIC Pilot: Accelerator – SME 
Instrument

• Žiadateľ: individuálny SME
• Účel: posunúť koncept ďalej smerom k trhu (napr. zdokonaľovanie 

produktu/služby, skúšky, prototypovanie, overovanie, testovanie v 
reálnych podmienkach, trhová replikácia...)

• Projekt musí byť založený na štúdii uskutočniteľnosti (vypracovanej 
buď vo fáze 1 alebo inou cestou)

• Doba trvania projektu: 12-24 M
• Rozsah: 30 strán
• Uzávierky 4x ročne
• Čakacie doby: rozhodnutie o schválení projektu do 1-3M, 

financovanie do 5-6M po podaní žiadosti, equity +3M
• Financovanie: grant alebo zmiešané financovanie (tzv. blended

finance) 

SME Instrument fáza 2 From concept to market



Enhanced EIC Pilot: Accelerator – SME Instrument –
forma financovania – ZMENA OD 3Q 2019!

• 0,5 mil. EUR – 2,5 
mil. EUR (70% 
financovanie)

• TRL 6-8

SME Instrument fáza 2

Grant Grant + investícia

• 0,5 mil. EUR – 2,5 mil. 
EUR (70% financovanie)

• Investícia do max. 15 
mil. EUR

• Pre TRL 6 a vyššie
• Pre TRL vyššie ako 8 

automaticky

ALEBO



Enhanced EIC Pilot: Accelerator – SME Instrument: 
proces hodnotenia žiadosti

Zdroj: Európska komisia

Hodnotiace kritériá:
1. Impact: 33% (do 5.6.2019 

50%!)
2. Excellence: 33%
3. Quality and efficiency of 

implementation: 33%

Bodovanie:

0-5 b. pri každom 
kritériu

Min. 4 body na 
splnenie kvalit. kritérií

Min. 13 (F1)/12 (F2) 
bodov celkovo



SME Instrument: uzávierky

Fáza 2: 
• 5. jún 2019

• 9. október 2019

• 8. január 2020

• 18. marec 2020

• 19. máj 2020

• 7. október 2020

Zdroj: Európska komisia

Len grant

Od 9.10. grant + 
blended finance

Fáza 1: 
• 7. máj 2019

• 5. september 2019



Enhanced EIC Pilot: Accelerator – SME 
Instrument – blended finance

• Prostredníctvom špeciálneho fondu, tzv. 
Special Purpose Vehicle (SPV)

• Podmienky investovania budú sfinalizované 
pred spustením tejto možnosti (jún 2019)

• Hlavným akcionárom bude EÚ, primárnym 
cieľom nebude tvoriť zisk, ale pomoc 
perspektívnym start-upom (tichý akcionár, s 
nie viac ako 25% hlasovacím podielom)



SME Instrument: stručne v číslach (01.2014-04.2019) 

Fáza 1:   39 419 podaných návrhov (21% H2020)

SVK: z toho 383 

3 383 podporených projektov, príspevok 

EÚ 169 mil. EUR 

priemerná úspešnosť: 8,5% (priemer 

H2020 12%)

SVK: z toho 20

Fáza 2:   22 695 podaných návrhov (11,9%  

H2020)

SVK: z toho 190 

950 podporených projektov (1,58 

mld. EUR)

priemerná úspešnosť: 4,2%

(priemer H2020 12%)

SVK: z toho 1



SME Instrument: stručne v číslach (01.2014-04.2019) 
– úspešnosť krajín 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

schválené podané úspešnosť

H2020

SVK



SME Instrument: Seal of 
Excellence

• Výzva MH SR: 50.000 EUR na štúdiu uskutočniteľnosti, otvorená od júna 2018 – podpora 
účasti vo Fáze 2

Bodové hodnotenie min. 12 bodov
Projekty so Seal of Excellence sú bodovo zvýhodnené v rámci kritérií pre výber projektov!
Predmet projektu: vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a predloženie projektu do Fázy 2

– OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18: pre podniky mimo Bratislavského kraja – žiadané cca 60% (marec 2019)

– OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19: pre podniky z Bratislavského kraja  - žiadané cca 90% (marec 2019)

Viac informácií k dispozícii na: http://h2020.cvtisr.sk/sk/aktuality/sanca-pre-dobre-hodnotene-no-
nefinancovane-projekty-sme-instrument..html?page_id=3657

• Pre projekty, ktoré splnili kvalitatívne kritériá, ale nedostali financovanie
– Fáza 1: min. 13 bodov (z 15)
– Fáza 2: min. 12 bodov (z 15)

Musia byť splnené kritériá vo všetkých troch hodnotených oblastiach (impact, excellence, quality
and efficiency of implementation

Preukazuje vysokú kvalitu návrhu, môže pomôcť pri získavaní investora

http://h2020.cvtisr.sk/sk/aktuality/sanca-pre-dobre-hodnotene-no-nefinancovane-projekty-sme-instrument..html?page_id=3657


Enhanced EIC Pilot: Accelerator – Fast Track to 
Innovation

• Konzorciálne projekty
• Zamerané na komercionalizáciu inovatívnych riešení iniciovaných firmami, ktoré 

majú potenciál vstúpiť na trh do 3 rokov
• Aktivity: testovanie, demonštračné aktivity, overovanie inovácie u užívateľov a i.
• Vhodné aj pre veľké podniky
• Max. príspevok 3 mil. EUR (70% financovanie pre žiadateľov tvoriacich zisk, 100% 

pre neziskový sektor)
• V prípade technológií min. TRL 6
• Cieľom FTI je doviesť technologickú inováciu do TRL 8 počas trvania projektu
• Žiaduce: interdisciplinárne zameranie, prepájajúce rôzne odvetvia a technológie 
• Riešenia, ktoré majú potenciál byť „disruptive“ a vytvoriť nové trhy!
• Povinná účasť firiem v konzorciu (3-5 členov) – 2 z 3/4 účastníkov alebo min. 3 z 5 

účastníkov 
• min. 60% rozpočtu musí byť alokovaných pre firmy
• Projektový návrh max. 30 strán
• Rozhodnutie o schválení projektovej žiadosti do 3 M od podania, podpis grantovej 

zmluvy do 6 M od podania



Enhanced EIC Pilot: Accelerator – Fast Track to 
Innovation - uzávierky

• Uzávierky 3x do roka
2019

– 23. máj 2019

– 22. október 2019

2020

- 19. február 2020

- 9. jún 2020

- 27. október 2020



Užitočné odkazy

• Funding & Tender Opportunities (bývalý Participant Portal) –
komplet dokumentácia k H2020, výzvy, návrhy projektových 
žiadostí...

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home

• Projekt Access4SMEs: Annotated Template EIC 
SME Instrument Phase 1+2

http://www.access4smes.eu/publications/?cmd=f
iles-
management&sort=asc&order=name&type=5

• Podpora v SR:

http://h2020.cvtisr.sk/

• Pre žiadateľov čoskoro spustená schéma mentoringu H2020 žiadostí, 
kontakt: príslušné NCP

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
http://www.access4smes.eu/publications/?cmd=files-management&sort=asc&order=name&type=5
http://h2020.cvtisr.sk/


Centrum transferu technológií pri CVTI SR

BEZPLATNÉ SLUŽBY pre podnikateľov, záujemcov o podnikanie, študentov a tiež širokú

verejnosť:

• konzultácie a poradenstvo vo vybraných oblastiach (ochrana inovácií;
komercializácia inovácií – licencovanie, predaj, atď.)

• rešeršné služby – zisťovanie novosti inovácií a aktivít konkurencie (rešerš na stav
techniky; rešerš na dizajny a ochranné známky; ďalšie typy rešerší – aktivity
konkurencie, právny stav, atď.) → patlib.cvtisr.sk

• konzultačné a poradenské služby k rešeršiam

• databáza technológií pre podnikanie

• vyhľadávanie partnerov pre výskum a vývoj

• informačné a vzdelávacie podujatia Centrum transferu technológií pri CVTI 
SR
Lamačská cesta 8/A, 841 01 Bratislava
+421 2 69253 109; ctt@cvtisr.sk

http://patlib.cvtisr.sk/
mailto:ctt@cvtisr.sk


Investícia do Vašej budúcnosti

Ďakujem vám za pozornosť!

Ing. Lucia Dávidová
National Contact Point
lucia.davidova@cvtisr.sk
+421 917 733 510

mailto:lucia.davidova@cvtisr.sk

