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A piaci szereplık elvárásai I.
IVSZ által készített 850 európai ICT vállalkozás
véleményét felölelı tanulmány (2012.02 -2013.02)
http://dx.publications.europa.eu/10.2759/10339

Hosszú folyamatok: pályázatértékelés, szerzıdéskötés és
túl hosszú projektek (akár 3 év, ami 4 év ötlettıl)
ICT egy gyorsan fejlıdı iparág, nem az évek, hanem a hónapok is
gond lehet
Versenyelıny-vesztés
Elavuló ötletek

A pályázatok ütemezése nem követi a piaci szereplık
ritmusát
Pályázatok megjelenése és beküldési határideje egybe esik kritikus
üzleti idıszakokkal
Ritkán nyitott felhívások nem adnak lehetıséget az ötlet azonnal
beadására
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A piaci szereplık elvárásai II.
Finanszírozás: eltérı vélemény az elégséges szintrıl
50%100%: aki ebbıl él vagy csak jó, ha van támogatás is
A piac, ha jó az ötlet akkor akár 100%-ot is fizet, illetve egy megbízás
is 100%-ot jelent
Pályázatkészítésbe fektetett idı és erıforrás megtérül?- nagy
kockázatú tevékenységként értékelt (egyetemi elıny)
Hosszan kidolgozott teljes pályázat, ami épp lecsúszik a listáról

Pályázatokból élı szervezetek  jó ötlettel rendelkezı kis
KKV
Nehezen skatulyázható KKV ötletek vs. Elıre definiált topdown megközelítéső felhívások
Az innovációs folyamat elsı felére fókuszáló programok,
amelyeknél teljesen vagy majdnem teljesen hiányzik a híd
a piaci hasznosításhoz – nincs direkt link (Eurostars,
befektetık)
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A piaci szereplık elvárásai III.
Adminisztráció: akadémiai szféra számára könnyebb
feladat, KKVk-nak akadályozó teher, használhatatlan
„termék”
Nem megfelelı információk a különbözı tájékozottsági
szinten álló szereplıknek
Csalódási faktor: FP-re „alkalmatlan” szervezetek
pályázása
A kiaknázhatóság legyen fontos sikerkritérium
Értékelık nagy arányban akadémiai szereplık
PANASZKODNI LEHET!
DE LÁSSUK INKÁBB HOGYAN VÁLTOZNAK A
KERETFELTÉTELEK A H2020-BAN!!!!!
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H2020 – közelebb a piaci elvárásokhoz
VANNAK KEDVEZİ VÁLTOZÁSOK!!!
Strukturált és célzott információk magyarul és angolul: NIH
és egyéb célzott rendezvények (Cordis, FundingBox)
Az új szabályrendszer és a KKV eszköz
3 fázis
Akár 1 szervezet is pályázhat
1. fázis a megvalósíthatóság elemzésére és üzleti terv készítésére
direkt finanszírozás
3. fázis: segítség a piacra vitel tekintetében
Kockázati tıkéhez jutás támogatása
Minıségi védjegy a sikeres projekteknek

Bottom-up megközelítés a témák tekintetében
Negyedéves cut-off dátumok
Kötött határidık a Bizottság számára (max. 6 hónap beadási
határidıtıl szerzıdéskötés zárásig)

Pályázást segítı szolgáltatások: NCP hálózat
Piaci szereplık nagyobb arányú bekapcsolása az értékelésbe
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IVSZ H2020 readiness program
GINOP Innováció vs. H2020
KMR
Kooperáció, partnerség
Angol
Nyerési esélyek
Nemzetközi üzleti lehetıségek

H2020 – csak megszállottaknak
IVSZ szolgáltatások
Partner keresés
Vissza nem térítendı támogatás
Ötlet piactér
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Köszönöm megtisztelı
figyelmét!
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