HORIZONTE 2020
Instrumento para as PME

O Horizonte 2020
Programa-Quadro de Investigação e Inovação da UE
O Horizonte 2020 - Programa-Quadro de Investigação e Inovação (H2020) é o principal instrumento para financiar a
investigação e a Inovação na Europa e estará em vigor de 2014 a 2020, com um orçamento global de 79 mil milhões de
euros. O H2020 apoia a investigação em áreas prioritárias e o seu principal objetivo é tornar ou manter a União Europeia
na posição de líder mundial nesses setores.
O Instrumento para as PME é um esquema de financiamen- Este instrumento é dividido em 3 fases:
to exclusivamente dedicado a PME e está presente em Fase 1: Avaliação e Estudo de Viabilidade e Plano de
todas as áreas dos pilares Liderança Industrial e Desafios Negócios;
Societais do H2020. Este instrumento irá dedicar 7% do Fase 2: Implementação e validação técnica da Ideia (Deorçamento destes pilares às PME como complemento aos senvolvimento e Demonstração);
projetos em colaboração do Horizonte 2020.
Fase 3: Comercialização.
O Instrumento para as PME apresenta oportunidades de
financiamento para empresas com forte potencial de inter- As fases 1 e 2 são financiadas directamente pelo H2020,
nacionalização a ideias de elevado risco, tendo por base a através de um Lump Sum de 50.000 € (fase 1) e de Ações
construção de um plano de negócios e respetiva implemen- de Inovação até 3 M€ (fase 2).
tação.
Este instrumento prevê também acompanhamento por
Este instrumento irá abrir a 1 de março de 2014 e estará parte de um “Coach” para a gestão de inovação e internacontinuamente aberto tendo 3 a 4 fases de avaliação (cut- cionalização da empresa.
off) por ano.
O orçamento global para o Instrumento para as PME é de cerca de 2.300 M€ ao longo de todo o H2020.

Estão previstos os seguintes concursos para propostas ao SME Instrument em 2014:
Concursos abertos
Data Limite Fase 1
Data limite Fase 2
18-06-2014
Desafios Societais e Temas da
09-10-2014
24-09-2014
Liderança Industrial
17-12-2014
17-12-2014

Orçamento
251,02 M€

A Comissão apontou já, a título indicativo, o provável programa de concursos a abrir em 2014 para financiamento de
projetos em 2015:
Concursos a abrir em 2014
Data Limite Fase 1
Data limite Fase 2
18-03-2015
18-03-2015
Desafios Societais e Temas da
17-06-2015
17-06-2015
Liderança Industrial
17-09-2015
17-09-2015
268,57 M€
16-12-2015
16-12-2015
O Gabinete de Promoção do Programa-Quadro (GPPQ) promove e apoia a participação dos investigadores e empresas
portuguesas nas atividades do H2020, coordena a rede de Pontos de Contacto Nacional (NCP) e os representantes
nacionais nos órgãos de gestão temática do H2020. Tendo por objetivo melhorar os resultados da participação nacional
no H2020, o GPPQ difunde atempadamente informação e documentação sobre o H2020, organiza atividades de promoção, nomeadamente, infodays e workshops, apoia a preparação e submissão de candidaturas e ajuda a identificar potenciais parceiros estratégicos para colaboração em projetos do H2020 (Partner Search) em rede com os seus congéneres
europeus (e fora da Europa).
Para mais informações sobre o Instrumento para as PME no H2020 e como participar, contacte os Pontos de Contacto Nacionais
(NCP):
Alexandre Marques: alexandre.marques@fct.pt | (+351) 21 391 76 45
Marta Candeias: marta.candeias@fct.pt | (+351) 21 391 76 42
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