
www.ateknea.com

Barcelona – Brussels – Budapest – Krakow - Valetta

Bózsik András Pál
Innovációs menedzser



Ateknea Solutions – Áttekintés

150+ mérnök
30+ PhD diplomával

K+F, innováció menedzsment,
projekt menedzsment, 
innovatív mérnöki megoldások,
16 év tapasztalata.

Első helyezés: a legtöbb nyertes 
projekt a KKV-kat célzó EU FP7-es 
keretprogramban. 
2x esély: az EU átlaghoz képest 
legalább kétszeres sikerhányad

170+ projekt;
1000+ partner részvételével
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Tapasztalat:

Ügyfeleink demonstrált ötleteit
Piacképes megoldásokká fejlesztjük

ÖTLETEK ÉRTÉKELÉSE

FEJLESZTJÜK
AZ ÖTLETET

FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK
FELKUTATÁSA

MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG,
KUTATÁS-FEJLESZTÉS

TÁMOGATJUK
A FOLYAMATOKAT



FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁG

Gombatoxin kimutatása búzában

Az automatizált berendezés folyamatosan mintát vesz a gabona
áttöltésekor keletkező porból. A reprezentatív mintát specifikus
bioszenzor segítségével elemzi és kijelzi a gabona becsült toxin
tartalmát.



A Horizont 2020 lehetőségei  



HORIZONT 2020

• 2014-2020 kutatás-fejlesztési keretprogram

• 7 évre ~70-80 Mrd €: a világ legnagyobb kutatási programja

• Kis- és középvállalkozások kiemelt támogatása, bevonása

• Részben előfinanszírozott (támogatás 55%-a előleg)

• Önerő ledolgozható (saját munka, eszköz…), nem kell felmutatni, letétbe helyezni

• Nem szükséges fedezet, nincs fenntartási periódus

• Nincsenek adminisztratív megkötések (pl. kutatói létszám, előző évi eredmény)

• Széles témaválaszték és készültségi foktól függő lehetőség

• „Folyamatos” leadás



HORIZONT 2020 – 3 pillér

Kiváló tudomány: 
alapkutatás támogatása a 
European Research Council
és a Marie Curie 
programokon keresztül

Ipari vezető szerep: Európa 
ipari vezető szerepének 
támogatására az ICT, a 
nanotechnológia, a robotika, 
a biotechnológia, a korszerű 
gyártás és feldolgozás, 
valamint az űrkutatás 
területein

Társadalmi kihívások: A 
társadalmi kihívások 
innovációs projektjei számára 
az egészségügy; a 
mezőgazdaság, 
tengerhasznosítás és 
biogazdaság; az energia; a 
közlekedés; az 
éghajlatváltozás, erőforrás-
hatékonyság és 
nyersanyagok; a befogadó, 
innovatív és biztonságos 
társadalom területein



HORIZONT 2020 – Alapvető támogatási formák

Program Célja Támogatási intenzitás Forma TRL
be

Research & Innovation
Action (RIA)

Alapkutatás 100% + 25% Kollaboratív,
3 EU ország

3-4

Innovation Action (IA) Piacközeli, de 
kutatásintenzív

70% + 25% Kollaboratív,
3 EU ország

4

SME Instrument (SMEI) Piacközeli,
üzleti lehetőség

70% + 25%
(100% + 25% csak EÜ)

KKV vagy 
KKV konz.
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Horizon 2020 – Technological readiness level
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TRL 1 – alapvető elvek megfigyelése

TRL 2 – a technológiai koncepció megfogalmazása

TRL 3 – a koncepció kísérleti igazolása

TRL 4 – a technológia kísérleti (labor) körülmények között bemutatva

TRL 5  – technológia releváns környezetben

TRL 6  – technológia releváns környezetben valós problémára

TRL 7 – prototípus valós körülmények között

TRL 8 – a rendszer teljes és ellenőrizve

TRL 9 – a tényleges rendszer a tényleges valós körülmények között
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H2020 SME Instrument

• KKV definíció – EU

• Kiírások a tematikus munkaprogramokban: nem egy központi kiírás

• Elvileg tematikus megkötés nélküli 

• A gyakorlatban több megközelítés érvényesül, egészségügy esetén 
szigorú  tematikus megkötés 



Horizont 2020 – SME Instrument
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Cél: kockázatcsökkentés

Bemenet: 10 oldal –
ötlet, üzleti lehetőség

Jogi, üzleti, piaci, 
technológiai ellenőrzés

Támogatás: 50.000 EUR
Intenzitás: „70%”
Időtartam: 6 hó

Kimenet: 30 oldal - Üzleti 
terv + megvalósíthatósági 

tanulmány

Cél: piacközeli fejlesztés, alkalmazás

Bemenet: Fázis 1 +  részletes munkaterv

Továbbfejlesztés, méretcsökkentés, 
méret-/teljesítménynövelés, piaci 
alkalmazás, ellenőrzés, védelem, 

minősítés
Üzleti tervezés

Támogatás: 0,5 – 2,5 M EUR
Intenzitás 70% + 25%
Időtartam: 12-24 hó

Kimenet: ipari körülmények között 
validált prototípus + „banki” üzleti terv

Cél: piacravitel

Bemenet: Fázis 2

Kiválósági pecsét

Pénzügyi 
eszközök, 

információ, 
központi 
beszerzés

Támogatás: nincs

1 2 3



H2020 SME Instrument

1. fázis: koncepciópályázat

• Cél: kockázat csökkentése – jogi, üzleti/piaci, 
technológiai

• Input: 10 oldal. Ötlet, innovációtartalom, 
üzleti lehetőség bemutatása. 

• Támogatás: 50.000€ technológiai és piaci 
megvalósíthatóság elemzésére

• Max. 6 hónap

• Output: Megvalósíthatósági tanulmány és 
üzleti terv



H2020 SME Instrument

2. fázis: kutatás-fejlesztési projektpályázat

• Cél: piacközeli fejlesztés, alkalmazás

• Input: A Phase 1 outputja + részletes 
projektterv 

• Támogatás: ~0,5-5 millió €, K+F tevékenységre

• Max. 2 év 

• Output: ipari körülmények között 
validált/demonstrált (full-scale) prototípus + 
részletes „banki” üzleti terv

3. fázis: piacra lépés támogatása

• Nincs EU-s finanszírozás

• Indirekt támogatás, pl. tőkebevonás segítése



Praktikus tanácsok – KKV-knak



SME Instrument - Kik pályázhatnak?

Szempont Pályázati minimum Esélynövelő

Történet Akár startup 3-5 éves történet és/vagy erős 
növekedés

Innovációs múlt Javasolt szabadalom, díj 
vagy tapasztalat

Komoly innovációs tevékenység, 
díjak, több friss szabadalom, 
fejlesztés évi 5-10%, korábban 
elnyert K+F támogatás

Árbevétel nincs 1-2 M EUR (önerő!)

Létszám nincs 20-30 fő (normál bérköltség)

Munkatársak nincs Fejlesztési munkatársak, ismert 
szakemberek (fokozat, publikáció)

Készültségi fok Fázis 1: elvileg TRL 4 TRL 6 <

Tevékenység Nincs – az adott  fejlesztés 
legyen fontos része a cég 
életének

Az adott szűkebb területen 
kompetencia és EU kereskedelmi 
hálózat, konkrét vevői igény



Mikor érdemes pályázni? - kérdések

• Milyen problémát old meg?

• Azonosított, EU szintű probléma?

• Innovatív a megoldás? 

• Van-e piaci igény?

• Másnak nincs ilyen?

• Miért most?

• Miért én?

• Hogyan leszek az ötletből gazdag?



Mi a biztosíték az EU számára?

• Hihető történet

• „megtérülés” 

• Jó cég 

• Honnan jövök – hová tartok



Közelgő és nyitott lehetőségek

RIA & IA, SMEI



HORIZONT 2020 – SME Instrument kiírások

• SME Instrument: negyedévente leadás
• Fázis 1: június 18., szeptember 24., december 17.

• Fázis 2: október 9., december 17.

• ICT: „open disruptive innovation”

• Modern technológia: nanotechnológia, modern
anyagok, feldolgozási- és gyártási eljárások

• Biotechnológia: biotechnológiára alapozott ipari
folyamatok, fenntarthatóság és versenyképesség

• Űrkutatás: elsősorban európai programokhoz
csatlakozóan



HORIZONT 2020 – SME Instrument kiírások

• Egészségügy: biomarkerek és biomarkerre épülő
diagnosztikus eszközök klinikai vizsgálata (100%!)

• Élelmiszer: alapanyagok hatékony felhasználása,
öko-innováció a gyártásban és feldolgozásban

• Blue growth: tengeri gazdaság

• Energia: energiahatékonyság és széndioxid-lábnyom



HORIZONT 2020 – SME Instrument kiírások

• Közlekedés: innovatív megoldások KKV-knak

• Klímaváltozás: öko-innovatív és fenntartható
anyaggazdálkodás KKV-knek

• Településvédelem: kritikus infrastruktúrák védelme

• Társadalmi: innovatív megoldások e-kormányzatra
(mobil)

• Üzleti: innováció a KKV-k üzleti modelljeiben



Hogyan tovább?



ATEKNEA Solutions együttműködés

• Fő prioritásunk: SME Instrument

• Emlékeztető:

• 1. lépcső: koncepciópályázat (50,000 Euró)

• 2. lépcső: kutatás-fejlesztési projektpályázat (0.5 – 2.5 millió Euró)

• 3. lépcső: termékfejlesztés, piacépítés (kockázati tőke)

• Nyílt kiírás az első két lépcsőre (cut-off dates):

• 2014 június 18 (fázis 1)

• 2014 szeptember 24 (fázis 1)

• 2014. október 9. (fázis 2)

• 2014 december 17 (fázis 1 &2)

• Korlátozások

• Egy SME Instrument pályázat cégenként



Teljes innovációs folyamat lekövetése

• Ötlet validáció

• Pályázat menedzsment

• Projekt kivitelezés:

• Technológiai kutatás és fejlesztés

• Adminisztratív teendők

• Utánkövetés

Mit keresünk?

• Jó KKV-t jó ötletekkel

Együttműködés

• Kapcsolatfelvétel

• Titoktartási szerződés és szándéknyilatkozat

• Együttműködési szerződés

ATEKNEA Solutions együttműködés



www.ateknea.com

Köszönöm a figyelmet!

andras.bozsik@ateknea.com

mailto:andras.bozsik@ateknea.com

