
 

 

 

Satsning på små och medelstora företag 
- Det nya SMF-instrumentet 

 

En viktig del inom Horisont 2020 är utvecklingen av små- och medelstora företag (SMF). 

EU-kommissionens nya ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020 består av tre 

pelare. Två av pelarna industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar kommer att avsätta 

20 % av deras gemensamma budget till små och medelstora företag i Europa. En del av 

finansieringen kommer att gå till EU-kommissionens nya SMF-instrument, vilket uppgår till 

ungefär 3 miljarder euro, motsvarande 27 miljarder kronor. Den resterande finansieringen 

kommer att vara tillgänglig exempelvis som låneinstrument genom COSME och 

EUREKA/Eurostars Joint Programme Initiative.  

 

Det nya SMF-instrumentet stödjer företag med höga ambitioner och innovativa lösningar 

som är i behov av finansiering för att kunna växa och internationaliseras. Det är endast 

företag som kommer att kunna ansöka om medel inom ramen för initiativet. Även om medlen 

enbart går till SMFs är det möjligt för företagen att samarbeta med andra aktörer.  

 

SMF-instrumentet stödjer företag genom tre faser som täcker hela innovationscykeln, från 

utvecklande till marknadsintroduktion. Under samtliga faser kommer de deltagande företagen 

stödjas av Enterprise Europe Network (EEN) i form av coachning för att främja utvecklingen 

och maximera resultaten. I Småland företräds EEN av ALMI/ SwereaSwecast och Blekinge 

företräds av Invest in Skåne. Faserna kommer att pågå parallellt och det finns möjlighet att 

söka finansiering för 2014 och 2015 under både fas 1 och 2.  

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2537-space-sme-2014-1.html#tab1
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
http://www.eurostars-eureka.eu/
http://www.brusselsnetwork.be/index.php


 

 

Fas 1– Bedömning 

Den första delen innebär en bedömning av den tekniska och kommersiella potentialen av ett 

projekt. Ansökan bör innehålla en första affärsplan baserad på den föreslagna idén. Till 

exempel riskbedömning, IP-regim, partnersökning, designstudie, avsikten med pilotansökan. 

Den hårda konkurrensen som förväntas för fas 1 innebär att enbart 10 % av ansökningarna 

kommer att bli beviljade stöd, runt 500 företag. Kommissionen rekommenderar företag att 

söka direkt till fas 1, även om det finns möjlighet för SMFs att söka till fas 2 oavsett 

deltagande i fas 1. Fas 1 innefattar 10 % av budgeten för SMF instrumentet. Finansiering till 

projekt kommer att ges i form av en klumpsumma på 50 000 euro, vilket bör pågå cirka 6 

månader. Varje ansökan för fas 1 kommer att utvärderas under tre månader.  

 

Fas 2– Demonstration 

Under denna fas ligger det största fokuset för innovation och produktutveckling och har störst 

budget. Denna fas innefattar 88 % av budgeten för instrumentet. Fasen innebär exempelvis, 

utveckling av demonstrationer, tester, prototyper, miniatyrisering, design, prestanda och 

marknadsintroduktion. Stödet under fas 2 ligger på mellan 0,5 – 2,5 miljoner euro, 

motsvarande 4,5 – 22,5 miljoner kronor. En betydande andel av de företag som är med i fas 1 

kommer att få fortsatt stöd i fas 2. Varje ansökan under fas 2 kommer att utvärderas under sex 

månader. Det är cirka 1700 företag som kommer få stöd.  

 

Fas 3– Kommersialisering 

Under fas 3 ingår inget direkt stöd i form av finansiering. Däremot stöds företagen genom 

EEN med att förbättra små och medelstora företagens tillgång till finansieringsmöjligheter, 

exempelvis genom riskkapital från Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska 

investeringsfonden (EIF).  Fas 3 innefattar enbart 2 % av budgeten för instrumentet.  

 

Krav på företagen 

De företagen som ansöker om stöd ska ha färre än 250 anställda eller mindre än 452 miljoner 

kronor i intäkter. Den bör också omfattas av någon av prioriteringarna inom Horisont 2020 

inom samhälleliga utmaningar eller industriellt ledarskap samt ha europeisk relevans. 

Däremot har Europeiska kommissionen signalerat att de kommer att tolka dessa prioriteringar 

brett. 

 

Ansökningsomgångarna för 2014 

Utlysningarna inom SMF instrumentet är löpande under året med följande stängningsperioder 

för 2014.  

Fas 1: 

 18 juni  

 24 september  

 17 december  

Fas 2: 

 9 oktober  

 17 december  

 

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/societal-challenges
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/industrial-leadership


 

 

 

Intressanta länkar: 

EU-kommissionen har en hemsida publicerat en hemsida med information kring utlysningar 

inom Horisont 2020 läs mer här.  

För mer information om utlysningar till fas 1 under 2014 klicka här 

 

Övriga länkar av intresse: 

För mer information om instrumentet läs här.  

EENs information om instrumentet läs här  

EU-kommissionens hemsida för SMFs: http://ec.europa.eu/small-business/index_sv.htm 

För mer information om SMFs inom Horisont 2020 klicka här 

För att ta del av arbetsprogrammet “Innovation in SMEs” klicka här 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2537-space-sme-2014-1.html
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/press/fact_sheet_on_sme_measures_in_horizon_2020.pdf
http://www.brusselsnetwork.be/eu-funding-m/1338-the-new-dedicated-sme-instrument-under-horizon-2020.html
http://ec.europa.eu/small-business/index_sv.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/smes
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-programmes/innovation_in_sme_draft_work_programme.pdf

