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Informație generală 
Pilonii H2020 

Excelență științifică 

• Consiliul European de 
Cercetare 

• Tehnologii Emergente și 
Viitoare (cooperare între 
cercetători pentru 
deschiderea noilor 
domenii de inovare) 

• Acțiunile Marie 
Sklodowska Curie 

• Infrastructuri de 
Cercetare (inclusiv e-
infrastructuri) 

Industrii competitive 

• TIC 
• Nanotehnologii, 

materiale, biotehnologii, 
manufacturare 

• Spațiu 
• Acces la finanțare de risc 
• Inovație în ÎMM 
 

INSTRUMENTUL ÎMM 

Provocări societale 

• Sănătate, schimbări 
demografice și bunăstare 

• Securitate alimentară, 
agricultură sustenabilă, 
cercetare marină și 
maritimă și bio-economie 

• Eficiență energetică, 
curată și sigură 

• Transport inteligent, verde 
și integrat 

• Climă, eficiența resurselor 
și materie primă 

• Societăți incluzive, 
inovative și reflective 

• Societăți sigure 



Obiectivele Instrumentului ÎMM 

Programul se adresează tuturor 
tipurilor de ÎMM-uri cu potențial de 

creștere, dezvoltare și 
internaționalizare 

Programul oferă suport pentru toate 
tipurile de inovații: tehnologice, non-
tehnologice, inovații sociale, în sfera 

serviciilor, etc. 

Obiectivele Instrumentului 
ÎMM: 

• Să ofere fonduri pentru 
ÎMM în etapele timpurii ale 
activității 

• Să stimuleze inovația și 
competitivitatea 
internațională 



• Granturi pentru elaborarea studiilor de 
fezabilitate/business-planurilor (opțional): 50.000 Euro 
(sumă fixă), care reprezintă 70% din bugetul total al 
proiectului 

• Granturi pentru dezvoltare/implementare: 0,5 – 2,5 mln 
Euro, care reprezintă 70% din bugetul total al proiectului 

• Mentorat și suport informațional gratuit (opțional pentru 
Fazele 1 și 2) 

• Acces la servicii de susținere și acces la finanțare de risc 
(opțional pentru Faza 3) 

Suport disponibil 



Faza 1 
Concept și Fezabilitate 

• Grant fix de 50.000 Euro 
• Durata proiectului: 6 luni 
• Rezultat: Studiu de 

fezabilitate/ Business Plan 
 
Tipuri de activități: 
 
• Demonstrarea viabilității 

tehnologice și comerciale 
• Proprietate Intelectuală 
• Design 
• Dezvoltarea aplicațiilor 

pilot 
• Evaluarea riscurilor 

Faza 2 
Cercetare și Dezvoltare 

• Grant de 0,5-2,5 mln. Euro 
• Rata de suport de 70% 
• Durata proiectului: 12-24 

luni 
• Rezultat: produs gata 

pentru comercializare 
 
Tipuri de activități: 
 
• Construcția prototipului 
• Testare 
• Pilotare 
• Miniaturizare 
• Extindere 
• Dezvoltarea de aplicații 

 

Faza 3 
Comercializare 

• Lansare pe piață 
• Acces la finanțare de risc 

publică și privată 
• Nu se oferă granturi, 
• Rezultat: succes pe piață 
 
Tipuri de activități: 
 
• Promovare&Networking cu 

investitori privați și 
potențiali clienți 

• Instruire pentru 
disponibilitatea investițiilor 

• Datorii susținute de BEI/FEI 
• Legături cu rețele de 

achiziții publice 

Fazele Instrumentului ÎMM 



Apeluri deschise 

• Horizon 2020 dedicated SME Instrument - 
Phase 1 2015 - H2020-SMEINST-1-2015 

     Buget total: €26,557,000 

 

• Horizon 2020 dedicated SME Instrument - 
Phase 2 2015 - H2020-SMEINST-2-2015 

     Buget total: €233,701,600 
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Obiectivele Apelurilor (Topics) 

BG-12-2015-1: Susținerea eforturilor ÎMM pentru dezvoltarea – 
implementarea și replicarea pe piață a soluțiilor inovatoare pentru creșterea 
albastră (mări, oceane) 

 

BIOTEC-5b-2015-1: Sporirea proceselor industriale bazate pe biotehnologii 
care aduc la dezvoltarea competitivității și durabilității IMM-urilor 

 

DRS-17-2015-1: Protecția infrastructurii critice, topic 7: SME instrument topic: 
Protecția obiectivelor urbane și a infrastructurii critice 

 

ICT-37-2015-1: Schema Inovații Revoluționare (implementată prin SME 
instrument) 

 



Obiectivele Apelurilor (Topics) 

INSO-10-2015-1: Modele de business inovațional  

 

INSO-9-2015-1: Aplicații mobile inovaționale pentru e-guvernare 

 

IT-1-2015-1: Cercetare inovațională în domeniul transportului la scara micului 
business 

 

NMP-25-2015-1: Accelerarea dezvoltării nanotehnologiilor, materialelor sau 
producției avansate și tehnologiilor de procesare 

 

PHC-12-2015-1: Cercetări clinice pentru validarea bio-indicatorilor și/sau 
dispozitive de diagnostic medical 



Obiectivele Apelurilor (Topics) 

SC5-20-2015-1: Stimularea potențialului micilor întreprinderi pentru eco-
inovații și aprovizionare durabilă cu materie primă 

 

SFS-08-2015-1: Producere și procesare alimentară cu eficiență a resurselor și 
eco-inovații 

 

SIE-01-2015-1: Stimularea potențialului inovațional al ÎMM-urilor pentru un 
sistem de energie cu emisii reduse de carbon 

 

Space-SME-2015-1: SME Instrument pentru Spațiu 



Termene limită în 2015 

Termen intermediar 
Rezultate Faza 1 – 
Mai 2015 
Rezultate Faza 2 – 
Iulie 2015 

Termen intermediar 
Rezultate Faza 1 – 
Noiembrie 2015 
Rezultate Faza 2 – 
Ianuarie 2016 

Termen intermediar 
Rezultate Faza 1 – 
August 2015 
Rezultate Faza 2 – 
Octombrie 2015 

Termen final 
Rezultate Faza 1 – 
Februarie 2016 
Rezultate Faza 2 – 
Aprilie 2016 

! Perioada de informare cu privire la rezultatele evaluării este aproximativă și poate fi modificată în funcție de numărul de aplicații depuse 

17 IUNIE 

18 MARTIE 17 SEPTEMBRIE 

16 DECEMBRIE 



Rezultate obținute în 2014 



Rezultate obținute în 2014 



Rezultate obținute în 2014 



Rezultate obținute în 2014 

16,7 milioane Euro 
 

+ beneficiarii de la ultima evaluare 
 
 

Moldova – 1 beneficiar 
 



Rezultate obținute în 2014 

108 milioane Euro 
 

+ beneficiarii de la ultima evaluare 
 
 



Proceduri de aplicare 

Categoria 
companiei 

Numărul de 
angajați 

Cifra de afaceri Bilanțul 

Medie <250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m 

Mică <50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m 

Micro <10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m 

Ce înseamnă un ÎMM în limbaj European: 

Criterii de Eligibilitate: 

• Pot participa entități individuale sau consorții formate din cîteva ÎMM-uri 

• Start-up-urile sunt eligibile 

• Un ÎMM nu poate depune mai multe proiecte concomitent la același apel 

 



Proceduri de aplicare 

Se recomandă: 

 

• Să contactați Punctele Naționale de Contact pentru H2020 pentru a primi 
informații și asistență 

• Să studiați ghidul de participare pentru Instrumentul ÎMM 

• Să utilizați formularele de aplicare specifice pentru fiecare apel 

• Să respectați termenele limită de aplicare 

• Să verificați viabilitatea financiară a companiei 

 



Proceduri de aplicare 



Proceduri de aplicare 



Proceduri de aplicare 



Proceduri de aplicare 



Evaluarea proiectelor 



Evaluarea proiectelor 

Criterii de evaluare: 

• Impact (maxim 5 puncte / punctaj de trecere Faza 1 – 4, Faza 2 - 3) 

• Excelență (maxim 5 puncte / punctaj de trecere 4) 

• Implementare (maxim 5 puncte / punctaj de trecere Faza 1 – 4, Faza 2 - 3) 

 

Punctaj maxim – 15 puncte 

 

Punctaj de trecere pentru Faza 1 – 13 puncte 

Punctaj de trecere pentru Faza 2 – 12 puncte 

 

Atenție!  

Numărul proiectelor care ating pragul de trecere poate fi mai mare decît suma 
totală a grantului disponibilă pentru apel. Vor fi finanțate doar proiectele care 
obțin cel mai mare punctaj.  



Adrese utile 

Portalul Participanților: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

 

Informații de bază despre Instrumentul ÎMM: 

http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/pdf/sme_brochure.pdf 

 

Formularele de aplicare: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/h2020-
call-pt-sme-1_en.pdf 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/h2020-
call-pt-sme-2_en.pdf 

 

Portalul H2020 în Republica Moldova: 

http://www.h2020.md/ 
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Mulțumesc pentru atenție! 
 

 

Ana CIOFU, Punct Național de Contact pentru ÎMM 

Centrul Proiecte Internaționale 

str. Ștefan cel Mare 1, of. 515 

Tel: +373 79707440 

E-mail: ana.ciofu@h2020.md  

www.h2020.md  

 

 

Chișinău, 2015 
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