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SME Instrument

SME Instrument - Esquema

?
Análise da
viabilidade
financeira e
técnica; prova de
conceito

IDEIA

Demonstração
Replicação no
mercado
Desenvolvimento
Tecnológico

Comercialização

Coaching empresarial e serviços complementares MERCADO

Características Principais
• Dirigido a PME orientadas para a internacionalização, crescimento e
inovação

• Só PME podem concorrer (uma ou mais)
• Projetos orientados para os resultados (TRL 6)
• Projetos com dimensão europeia

• Concurso continuamente aberto com em vários cut-off (3 em 3 meses) de
avaliação
• Concurso em 3 fases

• Serviço de coaching disponível para acompanhar as empresas ao longo de
cada fase (EEN)
• Cada PME só pode concorrer com uma ideia de cada vez a cada concurso

• Tempos de contrato curtos

SME Instrument – 3 fases
Fase 1: Análise do
Conceito e viabilidade da
ideia

Fase 2: ID, Demonstração
demonstration, market replication

Fase 3: Comercialização

Candidatura:
Ideia/conceito
“Plano de Negócios I”

Candidatura:
“Plano de NegóciosII”+descrição das
atividades na Fase 2

 Instrumento de promoção
através de rótulo de
qualidade aos projetos com
sucesso

Atividades:
Viabilidade do conceito
Análise de Risco
Regime de PI
Procura de Parceiros
Estudo de Design
Aplicação Piloto

Atividades:
Desenvolvimento
Prototipagem
Testes
Pilotos
Minituarização/Scale-up
Market replication

Resultado:
“Plano de Negócios II”

Resultado:
“Plano de Negócios III”
(pronto para investimento)

Lump sum: 50.000 €
~ 6 meses

Financiamento: 0,5 a 2,5 M€

(pagamentos com base nos resultados)
~ 12 a 24 meses

 Facilitar o acesso a
financiamento privado
 Apoio através de
networking, formação,
informação, gestão da PI,
partilha do conhecimento,
disseminação
 Janela de oportunidade
para os mecanismos
financeiros (debt e equity
facility)

Conteúdos must have
Sumário – resumo com os principais pontos chave
Visão global – Porquê? – Qual o problema que precisa ser resolvido? Qual a necessidade de mercado?
Equipa – Quem? - Quem irá executar o projeto? Orientar? Investir?
Mercado alvo – Quais os tipos de segmentos de mercado? Quem serão os clientes?
Produto/Tecnologia/Serviço – Qual a solução que irá resolver o problema ou responder à necessidade
do mercado?
Modelo de negócio – Como? – Como irão fazer dinheiro?
Vendas & Modelo de Distribuição – Quais os canais de distribuição? A quem vão fazer as vendas?

Competidores – Quais os produtos e empresas concorrentes?
Métrica/Quantificação – Qual o tamanho do negócio (passado/futuro)? Qual o impacto no crescimento
da empresa?

Necessidade de investimento – Quanto capital é necessário e para o quê?

Critérios de avaliação

Fase I
~ 10 páginas

Fase II

~ 30 páginas

Excelência
• Objetivos
• Enquadramento no tópico
• Conceito e abordagem
• Ambição
Impacto
• Mercados/utilizadores
• Empresa
• Plano de disseminação dos resultados
• Plano de exploração dos resultados
• Gestão dos IPR
• Comunicação (Fase 2)
Implementação
• Plano de atividades
• Estrutura de Gestão e Procedimentos
• Equipa de projeto
• Alocação de Recursos – pré-preenchida: 50.000€ (Fase I)
• Alocação de Recursos – financiamento a 70% (Fase II)
• Third Parties

Calendário dos concursos
Abertura a 1 de Março 2014
Concurso 2014

Desafios Societais e Temas
da Liderança Industrial

Data Limite Fase 1

Data limite Fase 2

Orçamento

17-12-2014

17-12-2014

251,02 M€

Abertura a partir de 1 de Janeiro 2015
Concurso 2015

Desafios Societais e Temas
da Liderança Industrial

Data Limite Fase 1

Data limite Fase 2

18-03-2015
17-06-2015
17-09-2015
16-12-2015

18-03-2015
17-06-2015
17-09-2015
16-12-2015

Orçamento
268,57 M€

Quem pode participar?

SME Definition: Recomendação 361/2003
- < 250 trabalhadores
- Balanço < 47M€
- Volume de Negócios < 50M€
- Autonomia < 25%
 Inclui critério de elegibilidade – estatuto de PME;
 Questionário electrónico (registo no Portal do Participante) - declaração
de PME que deverá ser complementada com uma Declaração de
Honra;
 Verificações aleatórias ou em caso de dúvida deverão assegurar
conformidade com a definição de PME;

Porquê participar?

 Aumentar a competitividade da empresa;
 Visibilidade a nível europeu;
 Vigilância tecnológica;
 Redes de contactos alargada: fornecedores/clientes;
 Acesso a conhecimento e inovação;

 Acesso a novos mercados;
 Internacionalização.

Apoio às PME no H2020

Fast Track to Innovation

Definição

O Fast Track to Innovation - FTI é a única medida totalmente aberta
(bottom-up) no Horizonte 2020 que promove atividades de inovação
próximas do mercado acessível a todo o tipo de participantes.

Qual é a ideia?

 Reduzir o tempo desde a ideia até ao mercado ('last push')
 Aumentar a participação da indústria, participantes pela primeira vez
 Estimular o investimento em I&D pelo sector privado

Indústria – entidades privadas com fins lucrativos

Qual a mais-valia do Fast Track to Innovation (FTI)?

 O FTI irá aplicar um tempo mais curto entre o financiamento e a ideia;
 Trabalhar unicamente com projectos bottom-up;
 Financiar projectos inovadores, “time-sensitive”, próximos do
mercado;
 Encurtar o tempo entre a ideia e a sua transferência para o mercado;
 Estimular a transferência de tecnologia;

 Aumentar a participação de empresas inovadoras no H2020.

Regras gerais
 Máximo 5 parceiros;
 Até 3 M € por projecto (se se justificar; 1 a 2 M € é o expectável);
 Bottom-up: todas as áreas da Liderança Industrial e os Desafios
Societais;
 Continuamente aberto (a partir de 06 de Janeiro de 2015);
 3 cut-off dates: 29 de Abril, 01 de Setembro e 01 de Dezembro;
 Time to grant até 6 meses.

Envolvimento da indústria
 Obrigatoriedade pode ser assegurada através de:
- pelo menos 60% do orçamento total da proposta está alocado ao(s)
parceiro(s) da indústria ou,
- o número mínimo de participantes da indústria é de 2, num
consóricio de 3 ou 4 parceiros, e 3 num consórcio de 5.
 As propostas têm de incluir um plano de negócios (estratégia de
comercialização, modelo de negócio,etc)

Planeamento e Implementação
 Abertura do concurso: 6/1/2015
 Cut-off dates (29 de Abril, 01 de Setembro e 01 de Dezembro)

 Avaliação das propostas logo após a submissão :
 O impacto é avaliado primeiro e o valor mínimo é de 4 em 5 (rápido
desenvolvimento e entrada no mercado/ implementação não superior a 3
anos após o início do projeto, desenvolvimento do negócio, crescimento e
criação de emprego,…)

 A excelência é avaliada em segundo; a inovação tecnológica das
propostas deve ter um TRL entre 6 e 9 (demonstração da tecnologia em
ambiente relevante)

 A avaliação global não pode ser inferior a 12 em 15.



Participant Portal:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/d
esktop/en/opportunities/h2020/topics/9096ftipilot-1-2015.html



Work Programme:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/
h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-fasttrack_en.pdf



Evento de lançamento: 9 Janeiro 2015 em Bruxelas
(o registo irá abrir em breve)

Contactos SME Instrument e FTI

