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Мала и средња предузећа представљају базу Eвропске
индустрије као и кључну кoмпоненту иновационог циклуса
трансформишући знања у производе, процесе и услуге.

Х2020 обезбеђује финансијску подршку за транснационално
истраживање за МСП и од стране МСП, која желе да иновирају
и побољшају своју конкурентност повећањем улагања у
истраживачке активности.

КЉУЧНЕ КОМПОНЕНТЕ!
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• 99% привредних друштава у ЕУ су МСП
• МСП запошљавају 85% радне снаге 
• Истраживачке и развојне активности МСП у ЕУ су на много

нижем нивоу него МСП у САД-у I BRIC земљама
• Мање од трећине МСП у ЕУ иновира своје производе, процесе и

услуге



МСП из перспективе ЕУ

МСП су кључни играчи у трансформацији европске економије
знања.

Они имају јединствену способност да примене, прилагоде и
шире нове технологије, као и да стварају и развијају нове.

МСП су важан део стратегије Европске Уније за одржавање
просперитета и високог запошљавања.

Препоруком ЕК представљен је основ за утврђивање у
погледу квалификација да ли је неко привредно друштво
МСП.
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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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Три стуба у Horizon 2020

Изврсност у 
науци

Excellent Science 

Лидерство у 
индустрији

Industrial 
leadership

Друштвени 
изазови

Societal 
challenges



Структура и алокација стредстава по 
појединачним програмима

МСП МСП
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Изврсност 
у науци

Лидерство 
у индустрији

Друштвени
изазови

Ø European Research Council
(ERC)

Ø Future and Emerging 
Technologies (FET)

Ø Marie Sklodowska Curie 
actions (MSCA)

Ø European Research 
infrastructures

Ø Leadership in enabling and 
industrial technologies (LEIT) 

Ø Access to risk finance

Ø Innovative small and 
medium-size enterprises

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

20% ЕУ 
контрибуције 

иде МСП

Ø Spreading Excellence and Widening Participation
Ø Science with and for Society 7



МСП инструмент 

МСП инструмент је "Врста акције (Type of action)" за ограничен
број тема у оквиру програма "Лидерство у индустрији" и
"Друштвени изазови“ намењен за подршку иновацијама „Од
идеје до тржишта” и реализује се кроз 3 фазе.
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За период од 2014 – 2020
године 3 милијарде €



МСП инструмент

• Директна подршка за постојећа МСП са великим
потенцијалом раста.

• Финансирање је намењено иновативним идејама које се могу
претворити у успех на тржишту.

• Пoдршка развоју високо ризичних иновативних идеја у раној
фази развоја.

• Нуди смернице о томе како да се идентификују и привуку
приватне инвестиције.

• Пружа једнократну подршку компанијама (могући
конзорцијуми са неколико МСП).

• Нема обавеза за кандидате да редом покрију све три
фазе, ипак се "линеарни" процес снажно подстиче.
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МСП инструмент – прва фаза 
(Concept and feasibility assessment) 

• Идеја на 10 страна - иницијални бизнис план
Идеја - нови производ, процес, услуга, технологија или ново
тржиште за старе технологије

• Решење већ постоји - доказати техничку и комерцијалну
одрживости

• Активности - процена ризика, истраживање тржишта,
сратегија развоја иновације, студија изводњивости, пилот
апликације, интелектуална својина

• 50.000 € (Lump sum)

• 6 месеци
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МСП инструмент – друга фаза
(Demonstration, Market replication, Development and Innovation activities)

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

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

• Активности – огледне активности, тестирања, израда
прототипа, пилот пројекат, истраживање, дизајн,
верификација перформанси и др. - све што може да помогне
како би се постигла зрелост МСП за тржишну утакмицу

• Од 0.5 до 2.5 M €

• 12 до 24 месеца
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МСП инструмент – трећа фаза
(Commercialisation) 

• Нема директне финансијске подршке, већ корист од мера
подршке
Помоћ кроз подршку у виду тренинга, ширењу и добијању
информација, умрежавању итд.

• Приступ финансијама из других извора - успешна
комерцијализација иновативних решења омогућавањем
приступа приватном капиталу

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

12



МСП инструмент – coaching

• У оквиру прве и друге фазе предвиђен је coaching
Прва фаза: 3 дана
Друга фаза: 12 дана

• Coaching се реализује уз подршку Европске мрежа
предузетништва (EEN).
Детектовање уских грла и анализа кроз фазу 1 и фазу 2 у
циљу како повећати повраћај инвестиција од иновативних
активности.

• У фази 3 МСП се повезује са националним и
интернационалним инвеститорима.
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Стопе финансирања

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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HORIZON 2020 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ!
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КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ!

HORIZON 2020 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ!

Регистрација организације 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html
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ОТВОРЕНИ ПОЗИВИ!

• Датум објављивања позива: 11/12/2013

Cut – off dates:

Прва фаза 2014: 18/06/2014; 24/09/2014; 17/12/2014
Друга фаза 2014: 09/10/2014; 17/12/2014
Прва фаза 2015: 18/03/2015; 17/06/2015; 17/09/2015; 16/12/2015

Друга фаза 2015: 18/03/2015; 17/06/2015; 17/09/2015; 16/12/2015

• Радни програм за 2014 – 2015

• МСП инструмент ће подржати МСП кроз 13 тема
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КОРИСНИ ЛИНКОВИ!

Хоризон 2020 портал (Participant portal)
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt

op/en/home.html

МСП инструмент
http://ec.europa.eu/easme/sme/

Мрежа националних контакт особа
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskt

op/en/support/national_contact_points.html

Европска мрежа предузетништва
http://www.een.rs/
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

Тијана Кнежевић
Министарство просвете, науке и технолошког развоја

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

Web: www.mpn.gov.rs

Министарство 
просвете, науке и 

технолошког 
развоја РС
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