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Általános információk
Célok
Az innovációt nagymértékben elősegíti, ha új ötletek keletkeznek, és ezek könnyen válnak
társadalmi-gazdasági értékké. Az egymást kiegészítő háttérrel, tudással és szakértelemmel
rendelkező partnerek új és meglevő értékláncok területén megvalósuló együttműködése
hozzájárulhat ahhoz, hogy az új ötletekből fenntartható innovatív termékek, folyamatok és
szolgáltatások alakuljanak ki. Ezek komoly társadalmi kihívásokra adnak választ, és a
világpiacokon is versenyképesnek bizonyulnak. Az „Ötlettől a piacig a lehető leggyorsabban”
(Fast Track to Innovation, FTI) kísérleti program az öltetek piacra jutásának felgyorsítását tűzte
ki célul, amelynek elérése érdekében gyors és nyitott támogatási forma keretében Európa
szerte jelen levő innovatív szereplők alulról építkező ötleteit támogatják.
A pályázati kiírás célja olyan viszonylag új, beérett technológiák, koncepciók, folyamatok és
üzleti modellek támogatása, amelyeknek a piacra lépés és szélesebb körű elterjedés előtt már
csak egy utolsó lépést kell megtenniük. Ennek megfelelően, ha egy pályázat technológiai
innovációs lépést is tartalmaz, a pályázó konzorciumnak igazolnia kell, hogy a fejleszteni
kívánt technológia eléri legalább a 6. technológiai készenléti (TRL6) szintet. A projektek
interdiszciplinárisak is lehetnek. A benyújtott pályázatok „Az ipari és alaptechnológiai vezető
szerep” valamint a „Társadalmi kihívások” fő témakörök bármely tématerületéhez
kapcsolódhatnak.
A program tehát az innovatív, piacközeli fejlesztéseknek nyújt támogatást egy utolsó
kutatásintenzív lépés megtételére a piacralépés előtt, ami projekt kezdetétől számított 3 éven
belül meg kell történjen.

Támogatott tevékenységek

Az innovációt nagymértékben elősegíti, ha új ötletek keletkeznek, és ezek
könnyen válnak társadalmi-gazdasági értékké. Az egymást kiegészítő háttérrel,
tudással és szakértelemmel rendelkező partnerek új és meglevő értékláncok
területén megvalósuló együttműködése hozzájárulhat ahhoz, hogy az új ötletekből
fenntartható innovatív termékek, folyamatok és szolgáltatások alakuljanak ki. Ezek
komoly társadalmi kihívásokra adnak választ, és a világpiacokon is
versenyképesnek bizonyulnak. Az „Ötlettől a piacig a lehető leggyorsabban” (Fast
Track to Innovation, FTI) kísérleti program az öltetek piacra jutásának
felgyorsítását tűzte ki célul, amelynek elérése érdekében gyors és nyitott
támogatási forma keretében Európa szerte jelen levő innovatív szereplők alulról
építkező ötleteit támogatják.
Az „Ötlettől a piacig a lehető leggyorsabban” (Fast Track to Innovation, FTI)
kísérleti kiírás keretében olyan projekteket támogatnak, amelyek célja, hogy az
innovációk a demonstrációs fázisból a piaci elterjedés irányába mozduljanak el,
olyan innovációs szakaszokat is érintve, mint a tesztelési projektek, kísérleti
környezetben folytatott tesztek, valós körülmények közötti validáció, üzleti
modellek validációja, jogalkotás előtti kutatás és szabványalkotás. A pályázati
kiírás célja olyan viszonylag új, beérett technológiák, koncepciók, folyamatok és
üzleti modellek támogatása, amelyeknek a piacra lépés és szélesebb körű
elterjedés előtt már csak az utolsó fejlesztési lépést kell megtenniük. Ennek
megfelelően, ha egy pályázat technológiai innovációs lépést is tartalmaz, a
pályázó konzorciumnak igazolnia kell, hogy a fejleszteni kívánt technológia eléri
legalább a 6. technológiai készenléti (TRL6) szintet. A projektek
interdiszciplinárisak is lehetnek. A benyújtott pályázatok „Az ipari és
alaptechnológiai vezető szerep” valamint a „Társadalmi kihívások” fő témakörök
bármely tématerületéhez kapcsolódhatnak.
A pályázatoknak pontosan meg kell határozniuk a projekt által elérni kívánt
eredményeket, a fő teljesítménymutatókat, és a sikerkritériumokat. Tartalmazniuk
kell továbbá olyan üzleti tervet, amely világosan jellemzi a piaci lehetőségeket
(lehetséges felhasználók/fogyasztók, a belőlük származó előnyök, a megcélzott
európai/globális piacok, stb), a résztvevők számára feltáruló üzleti lehetőségeket,
a végső kereskedelmi hasznosítás esélyeinek növelése érdekében tervezett
lépéseket, valamint a kereskedelmi hasznosításra vonatkozó hiteles stratégiát,
amely felvázolja a következő lépéseket és meghatározza a bevonni kívánt
szereplőket. Különös ﬁgyelmet kell szentelni a szellemitulajdon-védelmi, illetve
szellemitulajdon-jogi kérdéseknek, valamint a kereskedelmi hasznosítás
lehetőségeinek (működési szabadság, freedom to operate).
A várt hatást világosan ki kell fejteni mind mennyiségi, mind minőségi
paraméterek segítségével. Az olyan tényezőket, mint az időfaktorra való
érzékenység, illetve a nemzetközi versenyhelyzet szintén ﬁgyelembe kell venni,
valamennyi technológiai, innovációs terület, illetve érintett iparág
vonatkozásában. A fenntarthatóságra, vagy a klímaváltozásra gyakorolt
lehetséges hatásoknak, továbbá más, a Horizont 2020 program átfogó érvényű
céljainak szintén hangsúlyt kell kapniuk.
A konzorciumokban ipari szereplők részvétele is elengedhetetlen. Egyetemek,
kutatási és technológiai szervezetek, valamint további innovációs szereplők
szintén bevonhatók. A kereskedelmi hasznosítás folyamatában kulcsszerepet
játszó szereplők, például klaszter szervezetek, végfelhasználók, ipari társulások,
inkubátorok, befektetők és a közszféra részvétele is jelentőséggel bír. Az első
alkalommal pályázó iparági szereplők, továbbá kis- és középvállalkozások
szerepvállalása különösen üdvözölt.
Várt hatások:
• A fenntartható és innovatív megoldások (termékek, folyamatok, szolgáltatások,
üzleti modellek) gyors fejlesztése, kereskedelmi elterjedése és/vagy széleskörű
felhasználása az alap- illetve ipari technológiák terén, és/vagy társadalmi
kihívások megválaszolása érdekében.
• A projekt kezdetétől számított 3 éven belüli piaci bevezetés. Különösen indokolt
esetben, amikor az adott innovációs terület, illetve ipari ágazat sajátosságai
indokolják, a piaci bevezetés időszaka lehet hosszabb is.
• Megnövekedett versenyképesség és a konzorciumban résztvevő üzleti partnerek
növekedése, melyet a forgalom és a létrejött új munkahelyek száma támaszt alá.
• Megnövekedett iparági részvétel, beleértve a kis- és középvállalkozások
részvételét is, valamint a Horizont 2020 programban első alkalommal pályázó
iparági szereplők számának növekedése.
• A kutatás/innováció területre juttatott nagyobb mértékű magánbefektetések.
• Transznacionális értékláncok létrehozása, és/vagy Európai Uniós vagy világpiaci
megjelenés.

Kedvezményezett

• Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont)
• Nagyvállalat
• Mikro-, kis- és középvállalkozás
• Non-proﬁt szervezet (civil szervezet)

Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium

A konzorciumokban ipari szereplők részvétele elengedhetetlen. Egyetemek,
kutatási és technológiai szervezetek, valamint további innovációs szereplők
szintén bevonhatók. A kereskedelmi hasznosítás folyamatában kulcsszerepet
játszó szereplők, például klaszter szervezetek, végfelhasználók, ipari társulások,
inkubátorok, befektetők és a közszféra részvétele is jelentőséggel bír. Az első
alkalommal pályázó iparági szereplők, továbbá kis- és középvállalkozások
szerepvállalása különösen üdvözölt.

Támogatott projektek várható száma

33-55

Pénzügyi információk
Teljes keret

100.000.000 EUR

EU hozzájárulás projektenként (max.)

3.000.000 EUR

Támogatási intenzitás

Proﬁtorientált társaságok részére 70%, non-proﬁt szervezeteknek 100%.

Támogatási forma

Vissza nem térítendő

Előﬁnanszírozás

30-45% előleg igényelhető

Elszámolható közvetett költségek

A közvetlen költségeket kiegészíti a közvetett költségek átalány-alapú
támogatása, melynek mértéke a közvetlen költségek 25%-ával egyezik meg. Az
átalány alvállalkozói teljesítményre nem igényelhető.
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