HORIZONTE 2020
Programa-Quadro de Investigação e Inovação da EU (2014-2020)
É um novo instrumento de financiamento europeu para Investigação,
Desenvolvimento e Inovação.
Agrupa num único programa os instrumentos e procedimentos anteriores.
Substitui o FP7
Orçamento de aprox. 80.000 milhões euros no período de 2014-2020
Financiamento único para projectos, podendo cobrir até 100% dos custos
reais
Participação em consórcio e com mínimo de três países comunitários
Diferentes instrumentos de participação. Projectos com 2-4 anos, com
orçamento entre 3-5 milhões (em função do alcance e do tópico)
Maior enfoque para a cobertura de todo o ciclo de inovação com projectos
orientados para o mercado
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FASE I

(3-6 meses)
Definição do Projecto e
do Consórcio

FASE II
(6 meses)

Elaboração da Proposta
e Negociação

FASE III
(normalmente 2-4 anos)

Gestão do Projecto

Identificação

Proposta

Secretariado
Administrativo

Definição

Avaliação

Justificação
Económica

Consórcio

Negociação
Contrato

Difusão
Resultados
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 Dirigido a PME orientadas para a internacionalização, crescimento e inovação
 Só PME podem concorrer (uma ou mais)
 Projectos orientados para os resultados
 Projectos com dimensão europeia
 Concurso continuamente aberto com vários cutt-off
 Concurso em 3 fases
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FASE I: Análise do conceito e
viabilidade da ideia

FASE II: ID, demonstração, market
replication

FASE III: Comercialização

Candidatura: "Plano de Negócios II" +
Candidatura: Ideia / conceito "Plano
* Instrumento de promoção
descrição das actividades na Fase 2 (~30
de Negócios I" (~10 pág.)
através de rótulo de qualidade
pág.)
aos projectos com sucesso
Actividades: Viabilidade do conceito,
Análise de Risco, Regime PI, Procura
de Parceiros, Estudo de Design,
Aplicação Piloto
Resultado: "Plano de Negócios II"

Lump sum: 50.000 €
~6 meses

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

* Facilitar o acesso a
financiamento privado

* Apoio através de networking,
formação, informação, gestão
Resultado: "Plano de Negócios III" (pronto
da PI, partilha de
para investimento)
conhecimento, disseminação
Financiamento: 1 a 3 M€ (pagamentos
com base nos resultados)
~12 a 24 meses

* Janela de oportunidade para
os mecanismos financeiros
(debt equity facility)
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Em 2014 e 2015 o SME Instrument irá
apoiar os seguintes temas:


Tecnologias da Informação de alto risco



Nanotecnologia



Espaço



Dispositivos de diagnóstico e
biomarcadores



Crescimento Azul



Produção e processamento sustentável
de alimentos



Sistemas de energia de baixo carbono



Transporte verdes e integrados



Eco-inovação e fornecimento de
matéria-prima sustentável



Infraestrutura urbana crítica



Processos industriais com base em
biotecnologia
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Custos Directos

Custos
Indirectos

•
•
•
•
•
•
•

Recursos Humanos
Viagens
Equipamento – Taxa de depreciação
Consumíveis
Subcontratação
Certificações Financeiras
Impostos indirectos (IVA)

• Taxa Fixa (25%) -

Calculado sobre os custos diretos elegíveis,
excluindo a subcontratação e os custos dos recursos disponibilizados por
terceiros que não sejam utilizados nas instalações do beneficiário, bem
como o apoio financeiro a terceiros.

CONTACTOS
Para mais informações ou agendamento de
reunião para esclarecimentos contacte-nos:

gabinete.associado@ccip.pt
213 224 050

