Аналітична довідка щодо можливостей напряму «Середній та малий
бізнес»
Напрям «Середній та малий бізнес» є одним із важливих та активних у
межах програми «Горизонт 2020». Порівнюючи з сьомою рамковою програмою
збільшилась кількість проєктів (участей) від середнього та малого бізнесу: від 21
проєкту на 2,8 млн євро до 77 участей у «Горизонт 2020» на суму 12 849 млн
євро.
У межах зазначеної програми є багато можливостей для співпраці та
подання проєктних пропозицій. Нижче короткий огляд тих можливостей, що
з’явилися за 2019 рік.
Нова функція програми «Акселератор»:
 запуск заявок зі «змішаним фінансуванням»;
 повний підхід «знизу – вгору» (без попередньо визначених тем).
Протягом 2020 року планується оголошення 4-х конкурсів.
Орієнтовний бюджет на 2020 рік – 634 млн євро, що більш як утричі
перевищує бюджет 2019 року – 200 млн євро.
Згідно з результатами першого етапу загалом подано 1852 проєктні
пропозиції на загальну суму 5,2 мільярди євро.
Відповідно до зовнішньої експертної оцінки на 9 жовтня 2019 року було
представлено аналітику поданих заявок за видами фінансування.
У першу 7-ку країн-лідерів за кількістю поданих заявок на грантове
фінансування увійшли: Іспанія, Італія, Ізраїль, Німеччина, Франція,
Великобританія та Швейцарія.
Найбільше проєктних пропозицій було подано за наступними темами:
здоров’я, IКT, енергія, інжиніринг та технології, їжа та напої, земля та дотичні
науки про зовнішнє середовище, біотехнології, будівництво та транспортні
мережі, споживання продуктів та сервісів, космос, інновації в громадському
секторі, сільське господарство/розвиток сільського господарства/рибне
господарство, безпека, фінанси, культурна та креативна економіка.
Впродовж тижня, з 18 до 22 листопада, проведено співбесіди зі 189
відібраними інноваційними МСП в Брюсселі. Співбесіди проводили 11 груп журі
з 6-ма експертами у кожній групі. Розглянуто 15 тематичних напрямів.
Працівники Європейського Інноваційного Банку та Європейського
Інвестиційного Фонду, відповідальні за проведення належної перевірки власного
капіталу (Фонду Європейської Інноваційної Ради), брали участь у співбесідах як
спостерігачі.
Ключові документи пілотної програми «Акселератор»:
 Угода про делегування – угода високого рівня для регулювання відносин
між ЄС та групою ЄІБ, InnovFin, яка визначає «основні правила» роботи Фонду
EIР, функції та відповідальності ЄК та Фонду ЄІР;
 Меморандум про приватне розміщення – це документ, який містить опис,
як буде діяти Фонд, деталізує інформацію про цілі та стратегію компанії, її

управління та адміністрування, відносини між інвесторами, слугує Інструкцією
для нинішних та потенційних інвесторів, що приєднуються до Фонду EIC;
 Інвестиційна Дорадча Угода – це двостороння угода, яка регулює
відносини між ЄІБ і Фондом ЄІР та дорадчими послугами ЄІБ;
 документи про інкорпорацію та Договори про обслуговування (сервісні
контракти), які регулюють відносини між Фондом та різними постачальниками
послуг, що стосуються адміністрування та оперативного управління Фондом EIР
(зокрема, депозитарій, управління фондами, аудит, страхування, правове
структурування).
Підготовку та затвердження цих документів заплановано до початку 2020
року. Операційна діяльність з відбору, перевірки кандидатів та отримання
рекомендацій від ЄІБ передбачена на період перших 3-х кварталів 2020 року.
Ключовими факторами успіху для впровадження та запуску Проєкту є:
 отримання всіх необхідних схвалень для офіційного створення Фонду
EIР;
 призначення усіх необхідних органів у складі Фонду в чітко
заплановані терміни, щоб на початку 2020 року вони були повністю
функціональними.
Європейський Інвестиційний Банк уже проводить перевірку щодо
найважливіших юрисдикцій в ЄС, зокрема, здійснює укладання змішаних угод у
різних юрисдикціях ЄС, працює над покращенням функцій платформи для
екосистеми під час пілотного етапу, здійснює оцінку оптимального процесу для
найкращої активації екосистеми.
Також завершився процесу відбору кандидатур Програмних
менеджерів Європейської Інвестиційної Ради, а саме:
 конкурсний відбір тривав з 27 червня до 31 липня 2019 року;
 подано заявки від 251 кандидатів, з них 71 заявку відхилено, 180 –
прийнято.
Співвідношення гендерного балансу: жінки – 39%, чоловіки – 61%.
У результаті обрано: 4-х програмних менеджерів, з них 2 в напрямах
«Спінтронік» і «Штучний інтелект» та 2 в напрямах: «Біотехнологія/
імплантаційні
автономні
пристрої
та
матеріали»
та
«Біотехнологія/Біомедицина». У резервному списку відібрано ще 4 кандидатури
з профілюючим напрямом ІТ. Окрім цього, до кінця поточного року заплановано
створення експертної групи для підсилення роботи ЄІР. Перше засідання
експертної групи заплановано на 1 квартал 2020 року. Основними завданнями
експертної групи передбачено:
 розвиток ролі програмних менеджерів в період пілотного проєкту;
 оцінка діючих процедур, які будуть використовуватися програмними
менеджерами ЄІР для виконання своїх завдань так, як і командою технічної
підтримки;
 загальна стратегія управління майбутньою ЄІР, стосовно ПМ та розробка
нових процедур та методів відповідно до правових документів Horizon Europe;

 будь-які питання, що можуть посилити роль програмних менеджерів ЄІР
як фасилітаторів в інноваційній екосистемі;
 розробити Інструкцію для програмних менеджерів, які будуть набрані в
повному складі.
Ключова інформація щодо Фонду Європейської Інноваційної Ради
Фонд ЄІР буде створено як Люксембурзький Резервний Альтернативний
Інвестиційний Фонд (РАІФ). Фонд функціонуватиме як внутрішній механізм, в
якому рішення прийматимуться Радою Директорів або одним чи кількома
Інвестиційними Комітетами, створеними Радою Директорів Фонду ЄІК.
Комісія буде єдиним інвестором у Фонд ЄІК на пілотному етапі, але вона
намагатиметься стимулювати участь інших державних та приватних інвесторів у
Фонді. Таким чином, структура Фонду є гнучкою для залучення інших
державних чи приватних інвесторів.
Очікується, що інвестиційна фаза пілотного етапу Фонду EIC закінчиться 31
грудня 2022 року (якщо термін не буде продовжено Радою Директорів). Однак
термін Фонду ЄІК буде подовжено за поточний програмний період. У цьому
контексті передбачається, що одне або більше нових відділень Фонду ЄПК
можуть бути створені з метою інвестування в наступному програмному періоді.
Європейський Інвестиційний Банк виступатиме як інвестиційний радник з
надання підтримки, а саме:
 допомога в плані структурування: підготовка юридичної документації,
розробка політик та процедур Фонду, проведення оцінки кінцевих одержувачів
фінансування Фонду, проведення ринкової оцінки зовнішніх постачальників
послуг та радників;
 дорадча функція: проведення належної перевірки потенційних кінцевих
одержувачів, підготовка рекомендацій щодо інвестицій до керівних органів
Фонду, підготовка та подання угод, моніторинг ефективності кінцевих
одержувачів Фонду, підтримка грантової компоненти «Акселератор», вибуття з
Фонду;
 комунікативна функція: визначення та встановлення джерел інвесторів та
співінвесторів, готових інвестувати у кінцевих одержувачів Фонду EIC від
початку до продажу.
Стан реалізації Робочої Програми «Інновації в МСП у 2018 – 2020
роках».
Відібрано 13 проєктів, з 12 підписано угоди, з них: 8 – для проведення
масштабних експериментів, 5 одноразових сум для пілотних проєктів невеликих
масштабів. Включено 31 обраного партнера у 18 державах-членах ЄС: Австрія,
Бельгія, Хорватія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція,
Ірландія, Італія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Польща, Румунія, Іспанія,
Великобританія.
Дослідники бачать позитивний вплив пілотної програми на їхні компетенції
та навички. Більшість опитаних партнерів з питань інновацій бачать майбутні
можливості кар'єри в МСП. Більшість партнерів з інновацій має намір
продовжувати працювати для своїх малих та середніх підприємств після

однорічного періоду працевлаштування. Підтримка, яку надає EASME, високо
оцінюється підтримуваними МСП. Майже 80 відсотків малих та середніх
підприємств оцінювали доступність та якість підтримки, а також високу якість
інформації, що надається EASMЕ.

