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ZAKAJ kandidirati
• Dodaten denar za razvoj SME, ki imajo malo ali nič razvoja –
raziskave za SME!
• Outsourcing razvoja
• Bottom up shema (financirajo se vsa področja)
– R&R aktivnosti
– DEMO aktivnosti (npr. testiranje prototipov)
– OSTALO; promocija

•
•
•
•

Predfinanciranje
Novi partnerji, kupci, investitorji
Promocija…
Posel z visoko dodano vrednostjo

KAKO uspeti
• http://cordis.europa.eu/home_en.html

• http://ec.europa.eu/research/sme‐techweb
• Osnovne zahteve
– Vsaj 3 partnerji iz treh držav
– Vrednost projekta ≈ 0,5 – 1,5 MIO EUR
– Tajanje projekta ≈ 2 leti

• Jasen projekt: rezultati, cilji in dodana vrednost morajo biti
razumljivi tudi laikom (utemeljenost ne nujno )
– Priročniki
– Navodila programa
– Izkušeni pisci projektov

• Ali je naša ideja dovolj dobra – strokovna odličnost in “mehke
vsebine”
– Officerji odgovorni za razpis – intenzivno komunicirati z njimi / preverjati idejo
– Informativni dnevi
– Zahteve razpisa (formalne, tehnološka odličnost, policy kontekst,…)

• Partnerji
–
–
–
–

Ki so že sodelovali v OP programih – izkušnje in kredibilnost
Ki so na svojem področju vrhunski – strokovna odličnost
S katerimi se dopolnjujete – korist za SME
Od katerih lahko pričakujete največ koristi – znanje, novi trgi, novi produkti,…

• Vključujte se v več projektov, če prvič ne uspe storitev to ponovno

NAMIGI in uporabne informacije
• Mreženje
– Dogodki programov in podporni dogodki (današnji)
– Poslovno mreženje in promocija možnosti prijave na razpis
– Iskanje novih kontaktov: na nivoju programa, prijavitelji

• Pregled podobnih projektov, partner search, predstavitve na CORDIS
• Pokazati kako projekt konkretno pomaga SME – ni potrebno reševati
sveta
• Pripravite se na papirologijo
• Možni zamiki pri financiranju – vključite banke že na začetku
• To da ste SME je dodana vrednost sama po sebi – favoriziranje
SME!!

HVALA ZA VAŠO POZORNOST!
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