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 Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја РС 
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  Х2020 - Структура и алокација стредстава 

МСП МСП 

20% ЕУ контрибуције иде МСП 
 
 
 

MSCA 



Изврсност  
у науци 

Excellent Science 

 
Лидерство  

у индустрији 
Industrial Leadership 

 

Друштвени 
 изазови 

Societal Challenges 

 European Research Council 
(ERC) 

 Future and Emerging 
Technologies (FET) 

 Marie Sklodowska Curie 
actions (MSCA) 

 European Research 
infrastructures 

 

 Leadership in enabling and 
industrial technologies (LEIT) 
(ICT, nanotechnologies, 

materials, biotechnologies, 

manufacturing, space)  

 Access to risk finance 

 Innovative small and 
medium-size enterprises 
 
 
 
 

 Health, demographic 
change and wellbeing 
 Food security, sustainable 
agriculture, marine maritime 
and inland water research, 
Bioeconomy 
 Secure, clean and efficient 
energy 
 Smart, green and 
integrated transport 
 Climate action, resources 
and raw materials 
 Europe in changing world-
Inclusive, innovative and 
reflective societies 
 Secure societies-protecting 
freedom and security of 
Europe and its citizens 
 

 Spreading Excellence and Widening Participation 
 Science with and for Society  
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Годишњи  
промет 

Средња ≤ 50 М€ 

< 50 ≤ 10 М€ 

Број  
запослених 

Микро 

Мала      

< 10 

Подела МСП је дефинисана Препоруком 
Европске Комисије 2003/361/EC 

≤ 2 М€ 

Укупан 
 биланс  
стања 

≤ 43 М€ 

≤ 10 М€ 

≤ 2 М€ 

МСП  
категорија 

< 250 
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или 

или 

или 

или 



  
  Подршка МСП кроз све фазе иновационог циклуса  
  Финансирање иновативних идеја које се могу претворити у 
 успех на тржишту 
  Пoдршка развоју високо ризичних идеја, нових производа, 
 услуга и пословних модела у раној фази развоја 
  Могућа подршка само једном привредном друштву 
 
  Bottom-up приступ РП 2018-2020, један позив за све идеје 
 
  Једноставнија правила, значајно смањено време од одабира 
 пројеката до финансирања 
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  Шта је МСП инструмент и коме је намењен? 

 



  
  Имате ли иновативну идеју која циља на нова тржишта и 
може подстаћи раст ваше компаније? 
  Да ли тражите средства да бисте развили или унапредили 
своју идеју? 
  Да ли бисте искористити средства за развој пословања и 
подучавање да бисте унапредили своју компанију? 
 
 

МСП инструмент је за Вас 
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  Да ли је МСП инструмент за Вас? 
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За период од 2014 - 2020 године 3 милијарде € 

  
Подршка иновацијама "Од идеје до тржишта" 

 

 МСП инструмент  

Coaching support 
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TRL ниво ОПИС 

1 Посматрање основних принципа 

2 Формулисање технолошког концепта 

3 Експериментални доказ концепта 

4 Технологија потврђена у лабораторији 

5 Технологија потврђена  у релевантном окружењу (индустријски релаевантно 
окружење у случају кључних технологија)  

6 Модел или прототип доказан у тест окружењу (индустријски релаевантно 
окружење у случају кључних технологија)  

7 Демонстрација прототипа у оперативном окружењу  

8 Коначна верзија доказана у пилот радном окружењу. Систем комплетан и 
квалификован 

9 Систем доказан у оперативном окружењу (конкурентна производња у 
случају кључних технологија)  

Technology Readiness Level (TRL) – више  
ниje пресудан фактор 



• Идеја на 10 страна - иницијални бизнис план 
  
 Активности - доказивање техничке и комерцијалне 

изводивости пројекта, развој стратегије управљања 
иновацијама и интелектуалном својином, процена ризика, 
истраживање тржишта, пилот апликације / примена... 
 

• 50.000 € (Lump sum) 
 

• 6 месеци 
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МСП инструмент - фаза 1  
(Concept and feasibility assessment)  



• Разрађен бизнис план (добијен кроз прву фазу или већ 
постојећи) - 30 страница 

• Двостепена евалуација, поред досадашње евалуације 
постоји и одбрана пројекта пред комисијом 

 

• Предлог пројекта треба јасно да назначи резултате пројекта, 
план комерцијализације и критеријуме за постизање успеха 
 

 Активности - истраживачке и развојне активности, 
демонстрационе активности, тестирања, израда прототипа, 
пилот пројекат, дизајн, тржишна применљивост...  

 

• Од 0.5 до 2.5 M € 
 

• 12 до 24 месеца 
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МСП инструмент - фаза 2 
(Demonstration, Market replication, Development and Innovation activities) 



• Нема директне финансијске подршке, већ помоћ кроз 
промоцију и умрежавање са инвеститорима и клијентима 
 

• Припрема за инвестирање 
 

• Приступ финансијама из других извора - приступ ЕУ 
финансијским институцијама (debt&equity уз потпору EIB/EIF) 
 

• Пласирање иновација (производа, процеса, услуга итд.) на 
тржиште 

• Траје и током фазе 1 и током фазе 2 
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МСП инструмент - фаза 3 
(Commercialisation)   



• У оквиру 1 и 2 фазе предвиђен је coaching 

 Фаза 1: 3 дана 
 Фаза 2: 12 дана 

 
 Coaching се реализује уз подршку Европске мрежа 

предузетништва (EEN). 

  
Одабранo МСП добија средства и нуде му се пословне обуке 

како би уећали своје пословање и повећали раст, а такође је 
могуће добити и менторство. 

 
Детектовање слабих тачака кроз фазу 1 и фазу 2 са циљем 

повећања повраћаја уложених средстава. 
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МСП инструмент - business coaching  



Type of Action 
  

Code  Minimum 
Condition
s  

Funding 
Rate  

Typical  
Duration  

Average EC 
Contribution  

Research and 
Innovation Action 
 

R&I  ≥ 3 legal 
entities 
from 3 
MS/AC  

100%  36-48 
months  

€ 2.0 – 5.0 M  

Innovation Actions 
 

INN ≥ 3 legal 
entities 
from 3 
MS/AC  

70% * 
 

30-36 
months  

€ 2.0 – 5.0 M 

SME Instrument  SME 1 SME in 
MS/AC  

3 phases:   
• Phase 1: lump sum of € 50K / project  
• Phase 2: € 0.5 - 2.5M / project (1-2 
years) (70% of eligible costs reimbursed)  
• Phase 3: no funding  

* 100% for non-profit organisation (any legal entity except companies) 
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Стопе финансирања 
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КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ! 

https://www.youtube.com/watch?v=bhhoASUTjqU 
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Објављени 
позиви и сервис 

за пријаву 
пројеката 

Региструјете се 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/how-get-funding 
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Пронађите позив који вас интересује 



17 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-
eic_en.pdf 



18 https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html 



Пројекат се сатоји од 2 дела: 

• On-line административна форма - Part A 
• Upload  описног дела - Part В (pdf документа) 

 

 
 

 

 
 

 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2018-2020/h2020-call-pt-sme-

1-2018-20_en.pdf 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2018-2020/h2020-call-pt-sme-
2-2018-20_en.pdf 
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Пријава пројекта за фазу 1 и фазу 2 

Доступно на порталу за 
кориснике  
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Пријава за фазу 1 - Part А 
 
 
On-line пријава 
1 део: 
Наслов, скраценица, циљеви,  
кључне речи, до 2000 карактера  
дужина абстракта и др.  
 
2 део (сваки партнер посебно): 
PIC  код, назив привредног друштва,  
остале информације о привредном  
друштву. 
 
3 део: 
Буџет пројекта. 
 
4 део: 
Упитник о етичким питањима и др. 
 
5 део: 
Остала специфична питања. 
 
  



1. Excellence 

2. Impact 
3. Implementation 

 

 
 

 

 
4. Members of the consortium 

5. Ethics and security 
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Пријава за фазу 1 - Part В 

Не дуже од 10 страна  
Насловна страна + 1 + 2 + 3 + табеле 
 

Није покривено лимитом 
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Евалуација 

Евалуатори  
технологије, пословање, индустрије, финасије 

Фаза 1 Један корак 3 критеријума: Excellence / 
Impact / Implementation 

13 до 15  
бодова 

Фаза 2 Два корака 3 критеријума: Excellence / 
Impact / Implementation 
 
 
Интервјуи са МСП face-to-face 

13 до 15  
бодова 
 
 
Оцена "А“ 
или "Б" 

Процес подношења и евалуације описан је у Приручнику 
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-

funding/submit-proposals_en.htm   
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Шта је важно да покажете у пројекту! 

 
 Решава битан  

проблем 
Лак за употребу  
и производњу  

  

Пословни модел  
и техничко решење  

су бољи од  
постојећих 

 
 

Потреба  
проверено  

постоји 
Тржиште 

 
 

Само искусан и  
компетентан  

тим може да успе Покажите  
пословну  

логику 

  Будите једностани  
и разумљиви 



• Датум објављивања позива: OТВОРЕНО! 

• Радни програм за 2018 - 2020 
 

Cut - off dates:  

 Фаза 1:  
08/02/2018; 03/05/2018; 05/09/2018; 07/11/2018 

13/02/2019; 07/05/2019; 05/09/2019; 06/11/2019 

12/02/2020; 06/05/2020; 02/09/2020; 04/11/2020 

 Фаза 2:  
10/01/2018; 14/03/2018; 23/05/2018; 10/10/2018 

09/01/2019; 03/04/2019; 05/06/2019; 09/10/2019 

08/01/2020; 18/03/2020; 19/05/2020; 07/10/2020 
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ОТВОРЕНИ ПОЗИВИ! 



Хоризон 2020 портал ЕК (Participant portal) 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 
 
МСП инструмент  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument 
 

Мрежа националних контакт особа  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.ht

ml 
 
Хоризон 2020 РС - МПНТР http://horizon2020.mpn.gov.rs/  

 
Европска мрежа предузетништва http://www.een.rs/ 
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КОРИСНИ ЛИНКОВИ! 



ХВАЛА! 
Наташа Вујновић Седлар 

E-mail: een-srbija@uns.ac.rs    
Web: www.een.rs 

 
Тијана Кнежевић 

Телефон: 011.3616.526 
E-mail: tijana.knezevic@mpn.gov.rs   

Web: www.mpn.gov.rs 
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