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EIC ACCELERATOR V HORIZONTU EVROPA
 Podpora podnikům (především MSP a start-upy) s velkým potenciálem pro mezinárodní růst (vznik
evropských „unicorns“)
 Cílem je komerční uplatnění inovací, které mohou mít významný dopad na trh
 Zaměření na výrazně rizikové inovace vyžadující dlouhodobý kapitál (zvláště „deep-tech“ inovace
založené na vědeckém objevu/přelomové technologii)

KDO MŮŽE ŽÁDAT?
Malé a střední podniky vč. start-upů se sídlem v EU/AC
 do 250 zaměstnanců

 obrat do 50 mil. €
 rozvaha do 43 mil. €
Small mid-caps se sídlem v EU/AC
 do 500 zaměstnanců
Fyzická nebo právnická osoba (osoby)
 z EU/AC s cílem založit MSP/Mid-cap
 s úmyslem investovat do MSP/Mid-cap v EU/AC
 s původem mimo EU/AC zamýšlející založit/přesídlit
podnik do EU/AC

FINANCOVÁNÍ
 EIC Accelerator = Innovation and Market Deployment Action
 TRL 5/6 - 9
 Kombinované financování pro MSP
 Grantová složka do 2,5 mil. €
 Investiční složka 0,5 – 15 mil. €

 Small mid-caps žádají výhradně o investiční složku
 podpora aktivit TRL 9 a výše

 Modality pro MSP
 Grant first: pro inovace založené na vědeckém objevu/nové technologii vyžadující další
validační/demonstrační aktivity
 Grant only: pro žadatele s dostatkem vlastních prostředků na realizaci aktivit TRL 9

GRANTOVÁ VS. INVESTIČNÍ KOMPONENTA
 Grant:
 Financování výhradně „inovačních aktivit“ (TRL 5/6 – 8)
 70% přímých uznatelných nákladů
 24 měsíců

 Investice:







Equity nebo quasi-equity
Financování aktivit spojených s uváděním na trh a scale-up (TRL 9 a výš)
Podmínky investice jsou vyjednávány individuálně
Investorem je EIC fond pod správou EK a EIB (nicméně důraz na zapojení dalších investorů)
Podíl max. 25% (voting shares)
7 – 10 let (max. 15 let)

BUSINESS ACCELERATION SERVICES
 Souhrn podpůrných služeb pro úspěšné žadatele EIC a držitele Seal of Excellence
1. Koučing, mentoring, školení
2. Přístup ke globálním partnerům
3. Využití inovačního ekosystému a peerů

4. Platforma EIC Community

EIC ACCELERATOR OPEN VS. CHALLENGES
Accelerator Open
 Inovace z jakékoli oblasti technologie či aplikace
 Výjimka: inovace s negativním dopadem na životní prostředí, společenské blaho nebo inovace
primárně k vojenským účelům

Accelerator Challenges
 Inovace v předem definovaných strategických oblastech
 Žadatel volí jednu z možností až v kroku 2

 EK nepřesouvá žádosti z jedné výzvy do druhé
— Žádost podaná do Open není „out of scope“ ani pokud odpovídá náplni Challenge
— V hodnocení výzvy Challenge je navíc kritérium, které hodnotí dopad na danou oblast

CHALLENGES V ROCE 2022
Technologies for Open Strategic Autonomy

Technologies for ‘Fit for 55’

Strategické technologické oblasti, ve kterých by EU
měla udržet nezávislost na jiných regionech

Technologie umožňující snižování emisí a
přechod ke klimatické neutralitě

 Components, technologies and systems for the
pharmaceutical industry
 Strategic healthcare technologies

 Sustainable and innovative approaches, including
circular approaches to critical raw materials
 New applications of quantum technologies
 Edge computing applications
 Innovative applications making use of data and
signals from EU space infrastructures
 Development of space technologies

 Higher clean energy conversion and use
 Decarbonisation of hard-to-abate industries
 Energy efficiency and safety in the built
environment

 Zero emission mobility solutions
 Climate neutrality in the land use

 Critical security technologies

 Water, gas and indoor air
management/monitoring systems

 Technologies for innovative financial and payment
infrastructures and services

 Green digital technologies

ROZPOČET A UZÁVĚRKY 2022
Celkový rozpočet EIC Accelerator:
 1,7 mld. €

 Open: 631 mil. €
 Challenges: 537 mil. €

HLAVNÍ DOKUMENTY PRO ŽADATELE
 Pracovní program EIC 2022 https://eic.ec.europa.eu/eic-work-programme-2022_en
 Příručka pro žadatele https://eic.ec.europa.eu/guide-applicants_en
 FAQ https://eic.ec.europa.eu/eic-frequently-asked-questions_en
 Investment Guidelines - aktualizace https://eic.ec.europa.eu/system/files/202203/220301%20EIC%20Investment%20Guidelines%20%20Horizon%20Europe%20March%202022%20FINAL.pdf
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PORTÁL PRO
ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI
 Usnadnění procesů pro žadatele i
hodnotitele
 Zhodnocení kvality žádosti a
šance uspět

 Automatická kontrola a zpětná
vazba při zpracování žádosti
 Možnost vyhledávání
alternativních zdrojů podpory

PROCES HODNOCENÍ: STEP 1 – KRÁTKÁ ŽÁDOST
Žádost

Hodnotící kritéria

 Dotazník
 Pitch deck (10 slidů, bez vzoru)
 Video (3 min., 250 MB)

 Excellence

 Podání nepodléhá uzávěrce
 Výsledek do 4 týdnů

 Breakthrough and market creating nature
 Timing

 Impact
 Scale-up potential
 Broader impact

 Hodnocení 4 experty
 2 GO = postup do dalšího kroku

 Možnost jednoho opravného podání
(resubmission)
 V případě neúspěchu = STOP 12 měsíců

 Level of risk, implementation, need for
Union support
 Team

PROCES HODNOCENÍ: STEP 2 – PLNÁ ŽÁDOST
Žádost

Hodnotící kritéria

 Business plán + přílohy

 Excellence

 Podání ke konkrétní uzávěrce (cut-off), do 12
měsíců po obdržení hodnocení kroku 1

 Podpůrné služby kouče (nepovinné)
 V oblastech business plánu
 Kouč nepíše žádost

 Hodnocení 3 experty
 3 GO = postup k interview

 Možnost jednoho opravného podání plné
žádosti
 V případě neúspěchu = STOP 12 měsíců






Breakthrough and market creating nature
Timing
Technological feasibility
Intellectual property

 Impact






Scale-up potential
Broader impact
Market fit and competitor analysis
Commercialisation strategy
Key partners

 Level of risk, implementation, need for Union
support





Team
Milestones
Risk level of the investment
Risk mitigation

STEP 2: PŘÍLOHY
 Výsledky FTO analýzy (povinné): pokud analýza není, přiložit max. 2 strany souvisejících informací
 Data management plan (povinné): pokud není k dispozici, přiložit 1 stránku se základními
informacemi, jak se bude otázka řešit

 Financial information (povinné): vzor je součástí Příručky pro žadatele
 P&L, cash flows, rozvaha, business metrics…

 Letters of Intent (nepovinné)
 Pitch deck pro třetí kolo hodnocení (nemá vzor ani omezení počtu slidů)

HODNOCENÍ STEP 3: INTERVIEW
 Pitch a Q&A (10 + 35 min.)
 8 – 9 týdnů po uzávěrce
 Jury složená z investorů, BA, podnikatelů, expertů na inovace
 Porota může navrhnout změnu poměru grantové a investiční složky

Výstup hodnocení
 GO = podpis GA, zahájení due diligence
 NO-GO
 Druhá šance = možnost absolvovat jedno další interview
 Seal of Excellence = možnost jednoho opravného podání do kroku 2

 Neúspěch v opravném podání = STOP 12 měsíců

ČASOVÁ OSA HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ

Podání krátké
žádosti

Cut-off =
podání
plné
žádosti

Konečné
rozhodnutí

Výsledek
hodnocení
Interviews

Min. 6 týdnů

Hodnocení
5 - 6 týdnů

Cca 3 týdny

2–3
týdny

Zpracování
hodnotících
zpráv

2 – 3 týdny

HODNOCENÍ: DALŠÍ ASPEKTY
 Po dvanáctiměsíční pauze žadatel vždy začíná od kroku 1
 Nová žádost musí být výrazně odlišná/vylepšená oproti původní
 VYJÁDŘENÍ ŽADATELE K HODNOCENÍ
REBUTTAL:

 Ve STEP 1 & 2 je při resubmission možnost vyjádření k hodnocení
 Žadatel shrne hlavní změny a vyjádří se k výtkám hodnotitelů

 Noví hodnotitelé musejí protiargumenty reflektovat
COMPLAINT:
 V případě neúspěšné resubmission STEP 1 může žadatel do 5 dnů podat stížnost proti hodnocení
 Pokud se domnívá, že došlo k pochybení na základě a/ faktické chyby, b/ hodnocení informace, která v kroku
1 není vyžadována, c/ zjevného nepochopení účelu a rozsahu EICA

TIPY PRO ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI
 Promyslete časové naplánování, ať máte dostatek času na zpracování krátké i plné žádosti
 Prostudujte si dostupný obsah EIC Platformy
 Prostudujte otázky/okruhy pro zpracování plné žádosti (viz. Příručka pro žadatele)
 Berte v úvahu provázanost žádosti a nemožnost některé údaje měnit (přemýšlejte o projektu
komplexně)

 Nepodceňte adekvátní zastoupení žen na důležitých pozicích v týmu
 Připravte se i „teoreticky“:






TRL/BRL/MRL
Koncept „Crossing the Chasm“ (marketing a prodej vysoce inovačních produktů)
Business model Canvas
SWOT analýza
...

STATISTIKA DOSAVADNÍCH UZÁVĚREK
 Cut-off 16.6. 2021:
 801 žádostí hodnoceno (2 CZ)
 130 pozváno k interview (0 CZ)
 65 podpořeno

 Cut-off 6.10. 2021:
 1098 žádostí hodnoceno (8 CZ)
 211 pozváno k interview (2 CZ)
 99 podpořeno (1 CZ)

 Cut-off 23.3. 2022
 1093 podaných žádostí

INFORMACE
 Portál Funding & Tender opportunities https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/home
 Agentura EISMEA https://eismea.ec.europa.eu/index_en

 Web EIC https://eismea.ec.europa.eu/programmes/european-innovation-council_en
 Horizont Evropa v ČR https://www.horizontevropa.cz/cs

 Podpora pro AI Platformu: support@accelerator.eismea.eu
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IMPLEMENTACE INVESTIČNÍ KOMPONENTY
 Od druhé poloviny 2019 mají firmy možnost získat finance formou finančního nástroje
 EIC fond byl oficiálně ustaven v červnu 2020
 Přehled k 02/2022 (zdroj: EK)

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE (ZDROJ: EK)

NEJNOVĚJŠÍ VÝVOJ
 Dle finanční směrnice EU nemůže EK řídit EIC fond přímo
 Nutnost využít buď nepřímé řízení nebo externího manažera Fondu

 Nepřímé řízení bude implementováno skrze dohodu s EIB/EIF
 EISMEA bude zajišťovat koordinaci mechanismu udělení grantu a equity
 Návrh dlouhodobého řešení (2 varianty):
 Indirect delegated leg: firmy nedostatečně zralé pro investory dostanou nabídku investice od EIC fondu
řízeného externím manažerem pod správou EIB
 Indirect distributed leg: investičně zralejším firmám bude nabídnuta investice od fondů ze sítě EIF

 2022: přechodné období cca 6 měsíců pro implementaci změn
 Investment Guidelines https://eic.ec.europa.eu/system/files/202203/220301%20EIC%20Investment%20Guidelines%20%20Horizon%20Europe%20March%202022%20FINAL.pdf

DĚKUJI ZA
POZORNOST
Michaela Vlková
Národní kontakt pro EIC
+420 234 006 262
vlkovam@tc.cz
www.tc.cz

