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Īpaši izstrādātas nanodimantu daļiņas, kas izveidotas 

DINAMO SME projekta ietvaros 

Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) tiek iedrošināti piedalīties 

programmā Horizon 2020. Uzņēmumi var sadarboties kopīgos 

projektos jaunā SME Instrument apakšprogrammas ietvaros, kas 

izveidota tieši inovatīvu MVU atbalstam. Vienkāršotā pieteikšanās 

padara MVU pieejamus vismaz 20% jeb aptuveni 8,65 miljardus1 

eiro no kopējā budžeta, kas atvēlēts tematiem Leadership in 

enabling and industrial technologies (LEITs) un Societal 

Challenges. Ir paredzēts, ka programmas Horizon 2020 darbības 

laikā vismaz 3 miljardi eiro tiks atvēlēti SME Instrument 

apakšprogrammai. 

 

Jaunais SME Instrument 
 

Jaunais SME Instrument paredzēts augsta riska MVU pētījumu un inovāciju finansēšanai to agrīnajā posmā, kā arī 

pašu inovāciju veicināšanai. Tas nodrošina vieglāku pieeju finansējumam ar vienkāršākiem noteikumiem. Mērķis ir 

iedrošināt MVU dalīties savās visinovatīvākajās idejās ES mērogā. Programma paredzēta īpaši inovatīviem MVU, 

kuri patiesi vēlas attīstīties, augt un kļūt par globāla mēroga spēlētājiem, neatkarīgi no tā, vai tie pārstāv augsto 

tehnoloģiju sfēru un tiecas pēc sasniegumiem pētniecībā, vai arī tie ir uzņēmumi, kas ar pētniecību nenodarbojas 

un darbojas, piemēram, sociālo pakalpojumu sfērā. 
 

Finansējuma saņemšanai var pieteikties tikai MVU. Atbalstu ir iespējams nodrošināt atsevišķam uzņēmumam, kā 

arī MVU pats var pieņemt lēmumu par to, kā labāk organizēt projektu un kuru sadarbības partneri izvēlēties, 

ieskaitot arī līgumu slēgšanu ar apakšuzņēmējiem, ja rodas šāda nepieciešamība. 

 

SME Instrument ietver atbalstu pētniecībai un inovācijām vienā no ES septiņām pamatprogrammām pētniecības 

un tehnoloģiju attīstības jomā (FP7) un Konkurētspējas un inovāciju ietvarprogrammā (CIP) vienā visaptverošā, 

vienkāršā un viegli pieejamā plānā. Tas paver iespēju piesaistīt ārpakalpojumus pētniecībā un attīstībā, kas ir 

neatņemamas sastāvdaļas MVU inovāciju projektos, kuros nenotiek intensīva pētniecība. Šāda veida palīdzība 

iepriekš tika nodrošināta programmas Research for the Benefit of SMEs 

FP7 ietvaros. 
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Kā tas darbojas 
 

Atbalsts tiek nodrošināts trīs posmos visa inovācijas cikla garumā. Iespējamības posms (1.fāze) ļauj izvērtēt 

projekta tehnoloģisko un komerciālo potenciālu (koncepcijas pamatojums). Finansējums tiek nodrošināts 

vienreizēja granta maksājuma veidā. Galvenais grants tiks piešķirts inovāciju projektam (2.fāze), kas koncentrējas 

uz demonstrācijām, testēšanu, prototipu izveidi, izmēģinājumu iekārtu izstrādi, veicināšanas pētījumiem, 

miniaturizāciju, dizainu, veiktspējas pārbaudi, kā arī produkta ieviešanu tirgū. Komercializācijas posmā (3.fāze) 

uzņēmums saņem netiešu atbalstu caur pieeju kapitāla un aizdevuma finanšu līdzekļiem, kā arī tiek atbalstīts 

citādos veidos, piemēram, piemērojot intelektuālā īpašuma aizsardzību. 

Veiksmīga viena posma pabeigšana ļaus MVU virzīties nākamajā posmā, un katrs posms ir atvērts visiem MVU. 

Atbalsta saņēmējiem papildus tiek piešķirts apmācību un konsultāciju plāns, lai paātrinātu finansējuma iedarbību, 

nodrošinot uzņēmumam nepieciešamās prasmes un kapacitāti uz inovācijām koncentrētai izaugsmei. 

Pakalpojumu nodrošinās īpaši nolīgti mentori, un tas būs pieejams, izmantojot Eiropas Biznesa atbalsta tīklu. 
 
 
 

Atbalsts MVU, kas nodarbojas ar pētniecību 
 

Programma Eurostars (2014-2020), ko aizsākušas vairākas EUREKA dalībvalstis un ar to asociētās valstis ar ES 

līdzdalību, veicinās uz tirgu orientētas starptautiskas izpētes darbības, ko veiks MVU no dažādām sfērām. 

Programmas budžets būs daudz lielāks nekā iepriekš. Apvienojot nacionālos resursus, Eurostars mēģina palielināt 

nacionālo pētījumu programmu integrāciju, kas sniegtu kopīgu ieguldījumu Eiropas pētniecības telpā. 
 

MVU tiek aicināti, piedalīties arī citās Horizon 2020 sadaļās, piemēram, Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto 

darbību īstenošanā vai nākotnes un jauno tehnoloģiju aktivitātēs (Future and Emerging Technologies). 

Papildus citas darbības ir paredzētas tam, lai attīstītu un nodrošinātu labākus inovāciju atbalsta pakalpojumus. 
 
 

 
Finanšu instrumenti (kapitāla un aizdevumi) atbalstīs MVU 

 
Finanšu instrumentu izmantošana vēl vairāk palīdz vairot privātās izpētes un inovāciju ieguldījumus, ieskaitot riska 

kapitāla ieguldījumus inovatīvos, tehnoloģiski progresīvos uzņēmumos. 
 

Horizon 2020 novirza 2,84 miljardu eiro lielu budžetu ar pētniecību un inovācijām saistītos pasākumos. Paredzēts, 

ka vismaz vienu trešdaļu no šīs summas saņems MVU un uzņēmumi ar vidēju kapitālu. 



 

 
 
 

Ir pieejami divi finansējuma mehānismi: 
 
 Aizdevuma mehānisms, kas nodrošina garantijas un cita veida aizņēmumu finansējumu visa veida 

uzņēmumiem, tomēr priekšroka tiek dota uz inovācijām tendētiem MVU. 

 Kapitāla mehānisms, kas nodrošina finansējuma ieguldījumus agrīnajā posmā. Īpaša uzmanība tiek 

pievērsta agrīnajā posmā esošajiem MVU, kam piemīt potenciāls ātrai attīstībai un inovāciju izstrādei. 

Šo mehānismu mērķis ir sniegt atbalstu izpētei un inovācijām visās nozarēs, kas nodarbojas ar sabiedrības 

problēmu risināšanu, inovāciju sekmēšanu un ilgtspējīgas izaugsmes veicināšanu. Tie tiek ieviesti caur Eiropas 

Investīciju banku un Eiropas Investīciju fondu, kā arī citām attiecīgā līmeņa finanšu institūcijām. Horizon 2020 

mehānismi strādā kopā ar COSME finanšu instrumentiem, kur 1,38 miljardi eiro tiek novirzīti aizdevumiem un 

kapitāla finansējumam MVU atbalstam. 
 
 

Fast Track to Innovation pilot action (FTI): Uzsaukuma ietvaros paredzēts finansēt 100 pieteikumus, kuru 

kopējais finansējums sasniegs 200 miljonus eiro. Tas darbojas zem prioritātes Leadership enabling and industrial 

technologies un Societal challenges, saistībā ar jebkuru tehnoloģiju nozari, patstāvīgi atvērtā uzsaukumā. 

Pieteikumi var tikt iesniegti jebkurā laikā. Komisija norādīs trīs projektu pieņemšanas termiņus katru gadu, lai 

varētu tos izvērtēt. Pieteikties var jebkura juridiska persona. 


