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Príloha č.3 k Smernici č. 12/2011

Správa zo zahraničnej pracovnej cesty 
1.  Účastník ZPC:
Ing. Rastislav Braďura, Národný delegát H2020 Programového výboru pre MSP a Prístup k prostriedkom rizikového financovania

2.  Zahraničná pracovná cesta:
Belgicko, Brusel
vykonaná v dňoch 27. novembra – 28. novembra 2016
Európska komisia, DG Research and Innovation, DG Enterprise and Industry, EASME
Prekročenie hraníc SR/Rakúsko 27.11.2016, 13:00
Prekročenie hraníc Rakúsko/SR 28.11.2016, 21:15
Trináste stretnutie Programového výboru pre MSP a Prístup k prostriedkom rizikového financovania
Pobytové náklady a iné výdavky si hradil účastník sám. Letenku hradí EK.

3.  Rámcový program pobytu:

28.9.2016 10:00 – 17:30 Európska komisia, Albert Borschette, rue Froissart, 1040 Brusel, Belgicko
Zástupcovia EK a EASME, národní delegáti členských krajín EÚ a AK

4.  Stručný priebeh rokovaní, resp.  študijného pobytu:

Predmetom jedenásteho zasadnutia Programového výboru pre MSP a Prístup k prostriedkom rizikového financovania bola nasledovná agenda:

1.	Privítanie a úvod
	Schválenie programu zasadnutia

Schválenie zápisu zasadnutia uskutočneného 28. septembra 2016
2.	Skúsenosti prijímateľa
	innosup-5, Peer Learning of Innovation Agencies:	
Agence pour l'Entreprise & l'Innovation (AEI), Wallonia

3.	Aktuálny stav 
	Access4SMEs action

SME Instrument
	InnovFin



4.	Pracovný program 2016 – 2017 „aktualizácia jar 2017
	 Potenciálne modifikácie


5.		Strategické programovanie a Pracovný program 2018-2020	
	 Inovácie v MSP 
	 Prístup k prostriedkom rizikového financovania

6.	Ostatné

INNOSUP 5 - Peer learning of innovation agencies

Prezentácie prípadovej štúdie projektu TRANSINNOV, financovaného v rámci H2020.
Využité boli dve metodológie:
• Twinning Advanced Methodology (50,000 €)
• EFQM Framework for Innovation Agencies (15,000 €)
Cieľom je poskytnúť lepšie podporu inovačným aktivitám MSP.
Strategickým cieľom projektu je lepšie štrukturovať a riadiť inovačné ekosystémy založené na vedomostiach a technológiách, ktoré prispejú k všetkým typom inovácií v MSP.
Projekt implementovaný štyrmi partnermi, s využitím DESCA 2020 Model Consortium Agreement.
Kľúčové faktory úspechu:
	Dôraz na efektívnu administráciu

Zameranie na interakciu medzi účastníkmi
Konzorcium zložené z max. 3-5 účastníkov
Nenáročná kolaboratívna webová platforma
Skúsený facilitátor
Silný metodologický prístup, lean management


ACCESS4SMES
Access to Risk Finance and SMEs NCP cooperation Network
	Trvanie projektu je 30 mesiacov so, začiatkom 1. septembra 2016
	12 kľúčových partnerov a 36 pridružených partnerov

Globálny cieľ:
• Zlepšiť kapacity SME&ARF NCPs
• Identifikovať a zdieľať kľúčové faktoru úspechu účasti MSP v in H2020
• Vyhodnotiť dopad SME Instrumentu na prijímateľov
• Rozšíriť informovanosť o finančných nástrojoch
• Zvýšiť dosah SME&ARF NCP siete a maximalizovať jej dopad



MSP v programe Horizont 2020
Politiky a implementácia
	28, 7% z celkového počtu účastníkov sú MSP

5,27 % celkového rozpočtu v období 2014-2015 bolo využitých na SME Instrument
	V rokoch 2016-2017 bude na SME Instrument použitých 7,56 % rozpočtu
	25 633 žiadostí od MSP
	Miera úspešnosti v finančnom hodnotení je 6%, z hľadiska počtu žiadostí 7,55%, z hľadiska počtu žiadateľov 12,6 %
Bolo schválených 1 935 žiadostí s celkovým príspevkom 727,2 milióna EUR
Slovensko má doposiaľ schválených 8 projektov, najviac má Španielsko, Taliansko a Veľká Británia (411, 341, 272)
	Slovensko zatiaľ neuspelo vo Fáze 2 SME Instrumentu
Priemerný úspešný žiadateľ vo Fáze 2 je spoločnosť existujúca 10,8 roka, s ročným obratom 4 milióny EUR a počtom zamestnancov 21
Štatistická pravdepodobnosť úspechu vo Fáze 1 je 9,5 % a vo Fáze 2 len 4,3 %

InnovFin – financovanie EÚ pre inovátorov

Priemerná výška zdrojov na jednu operáciu v rámci podpory finančných nástrojov:
Large Projects				89 m. EUR 				
MidCap Growth Finance (MGF)	16 m. EUE
MidCap Guarantee (MCG)		183 m. EUR
Infectious Diseases (IDFF)		15 m. EUR
Energy Demo Projects (EDP)		10 m. EUR

	Nástroje InnovFin doposiaľ využíva 19 členských krajín, 1 asociovaná a Švajčiarsko
	Najčastejšie zastúpené sektory sú výroba, IKT a vedecké a technické činnosti
	Energy Demo Projects – 1 projekt podpísaná zmluva, 1 projekt schválený, 1 v due diligence, 3 projekty v úvodnej fáze posudzovania
	Infectious Diseases (IDFF) – doposiaľ preložených 59 projektov, z toho podpísané 3 zmluvy a 22 projektov vo fáze posudzovania 	


Inovácie v MSP – potenciálne modifikácie
	Zvýšenie dôrazu na hodnotiace kritérium „Impact“

Zlepšenie inovačných ekosystémov na európskej úrovni
Podpora strategických inovácií prostredníctvom lepšej ochrany práv duševného vlastníctva
Otvorené inovácie
	Trhom riadená podpora inovácií a opatrení trhovej pripravenosti inovácií

European Innovation Council
	EÚ nemá doposiaľ schému podpory inovácií svetovej úrovne, ako má European Research Council v oblasti základného výskumu

Opatrenia na podporu inovácií doteraz
	 Pákovanie súkromného kapitálu
 Zlepšenie regulačných opatrení
 Posilnenie trhov
 Financovanie výskumu a inovácií
 Budovanie regionálnych kapacít
	EÚ nedosahuje požadované výsledky v rozširovaní prevratných inováci, vytvárajúcich nové trhy
	 USA - 101 unicorns
 Čína - 36 unicorns
 EÚ - 19 unicorns
	nemá doposiaľ schému podpory inovácií svetovej úrovne, ako má European Research Council v oblasti základného výskumu 

10 bodov EIC pilotného projektu
1. Založenie Group of Innovation Advisors
2. Revidovať Horizont 2020 pracovný program – s cieľom obsiahnuť trhy tvoriace inovácie
3. Zaviesť SME plne dopytovo orientovaný
4. V hodnotiacich kritériách zvýrazniť zameranie na trhy vytvárajúce inovácie, rastový potenciál a vyššiu mieru rizika
5. Revidovať a urýchliť hodnotiaci proces, vrátanie interview (5 týždňov namiesto 5 mesiacov)
6. Poskytnúť prístup k mentorom pre projektové tímy
7. Otestovať nové rastové nástroje 
8. Zbierať a vyhodnocovať údaje v reálnom čase a prispôsobovať stratégiu
9. Pracovať v partnerstve s jestvujúcimi iniciatívami - EIT, EIB Group, Eureka,
VC a komunity anjelských investorov
10. Zdokonaliť Horizont 2020 web stránku – s priestorom venovaným inovátorom


Nasledujúci termín zasadnutia programového výboru:
22. marca 2017

5.  Odporúčané závery:
Informovať slovenskú vedeckú komunitu a MSP o vývoji v oblasti Podpora MSP a prístup k prostriedkov rizikového financovania. 

6.   Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia
Prezentácie z 13. zasadnutia Programového výboru pre MSP a Prístup k prostriedkom rizikového financovania, dostupné na webe CVTI SR.

7.   Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC
Získané informácie a poznatky prispejú k participácii a úspešnosti slovenských subjektov v H2020.

8.    Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných informácií
Správa zaslaná na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Sekcia vedy a techniky
Správa zo ZPC je zverejnená na www.minedu.sk
Súhlasím so zverejnením správy na internete
Správu vypracoval: Ing. Rastislav Braďura
Dátum: 5.12.2016

Správu schválil:  
 


Poznámka:
Správu zo ZPC je potrebné vypracovať do 10 dní od jej ukončenia a v papierovej aj elektronickej forme (rtf. formát) predložiť na Sekciu medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR.

