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GO GLOBAL

AT DAY ONE!
E

z a mottója a világ második
szilíciumvölgyéből jövő
cégeknek, az izraeli start
upoknak. És miért nem az elsőtől
idézek? Mert ők állnak közelebb
hozzánk országméretben, a la
kosság számát tekintve, köze
lebb is vannak, elérhetőbbek,
mint a tengerentúli Amerika,
lehet EU-s pályázatokon is indul
ni, közös fejlesztéseket indítani,
és van közös történelmi gyöke
rünk is.
És miért fontos, hogy ők így látják
a világot? Mert valóban ma egy
globális világban élünk, ahol már
nem számít, hogy hol vagy helyileg,
ha olyan ötleted van, ami „világ
első”, mert bárhonnan el tudsz
indulni és kiszolgálni bármilyen

224

messze lévő piacot is. A verseny
társaid pedig nem a szomszéd
utcából, városból vagy országból
jönnek, hanem a világ másik
feléből. És az onnan jövőt nem
fogja érdekelni, hogy kit ismersz,
mennyi pénzed van. Ő jön és olyan
terméket fog eladni az orrod előtt,
ami neked is van, csak kezdetle
gesebb, vagy drágább, vagy éppen
jobb, de tele van olyan funkciókkal,
amik csak neked fontosak, de a
vevőknek nem. Ezért fontos, hogy
megnézzük, mit kínál a világ másik
felén lévő versenytárs, mik az igé
nyei a vevőknek. Mert lehet, hogy
itthon nem leszel sikeres a termé
keddel, de elképzelhető, hogy a
világ másik felén igen.
Itthon „el vagyunk kényeztetve”
támogatási programokkal, me

lyek a könnyen elérhető és nagy
pénzeket jelentik. De! Ez a hazai
mezőny. Ha itt sikeres vagy, az
még nem jelenti azt, hogy máshol
is az leszel, sőt meg is téveszthet,
mert a globális verseny sokkal
élesebb, mint a hazai. Viszont a
globális versenyben, aki megtart
ja a helyét, vagy előrébb jut, az
hatalmasat kaszálhat: sokkal
több ügyfélhez juthat el, sokkal
nagyobb fejlesztési forrásokhoz
férhet hozzá, és globális szinten
is meghatározóvá válhat a saját
iparában. Erre mindannyian isme
rünk hazai példákat is, és vágya
kozva nézzük, hogyan jutottak el
oda, ahol ma tartanak.
A nemzetközi piacra kilépésünk
egyik jó gyakorló terepe, előszo
bája lehet, ha nemcsak magyar

fejlesztési forrásokat kezdünk
el felkutatni, hanem élünk az
Európai Unió adta előnyökkel,
és kipróbáljuk magunkat Európa
legnagyobb kutatás-fejlesztési és
innovációs támogatási program
jában, az idén záruló (Horizont
2020), de jövőre (újra) induló Ho
rizon Europe programban. Ennek
tervezett költségvetése hét év
alatt eléri a 100 milliárd eurót.
A nagy keretprogramon belül jövő
re bővülő forrásokkal folytatódik
az egyedi céges ötletek támoga
tási programja, a European
Innovation Council (Accelerator
programja), korábbi nevén SME
Instrument. Ez a keretprogram
harmadik pillére, és a költségve
tése is ehhez fog illeszkedni. A
korábbi időszakban viszonylag kis
költségvetéssel működött az SME
Instrument (606 millió euró), de ez

az ún. pilot program volt. Ezalatt
letisztult az elvárásrendszere,
az eljárási mechanizmusai és az
értékelési szempontrendszere.
Ha tényleg úgy gondolod, hogy a
te ötleted világszínvonalú, akkor
itt megméretheted magad a ha
sonlóan gondolkodó más európai
projektekkel.
Ez a legjobbak versenye. Egyedi
ötlet, jól átgondolt fejlesztés, kö
rültekintő piacelemzés és piacra
lépési stratégia, átgondolt piaci
jelenlét, erőforrástervvel és ská
lázható növekedési tervvel – ezek
a jellemzői azoknak az ötleteknek,
fejlesztéseknek, amelyek sikere
sen indulhatnak ezeken a progra
mokon.
A program indulásától bírálóként
dolgozom benne, és nagyon sokfé
le ötlettel, fejlesztési elképzeléssel
találkoztam. Röviden szeretnék
néhány hasznos ta
nácsot átadni neked,
hogy mitől lesz jó a
pályázatod, de nem
csak a pályázatod,
hanem az üzleti el
képzelésed is.
Egyedi üzlet minde
nekfelett (kivéve a
közbeszerzési krité
riumokat). Elvárás,
hogy ne valaminek a
továbbfejlesztője légy,

HA TÉNYLEG
ÚGY GONDO
LOD, HOGY
A TE ÖTLETED
VILÁGSZÍN
VONALÚ, AK
KOR ITT MEG
MÉRETHETED
MAGAD A HA
SONLÓAN GON
DOLKODÓ MÁS
EURÓPAI PRO
JEKTEKKEL.
hanem egy teljesen új, egyedi ötlet
megvalósítója. Ehhez azonban
látnod kell, hogy más is csinál-e
már olyat, amit te, még ha az a
valaki Kínában vagy SzamoaAlsón is van. Csak TRL 6-8 közötti
projektek mehetnek, ami azt
jelenti, hogy nem elég, hogy van
egy ötleted, de annak már olyan
fejlettségi szinten kell lennie, ami
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megfelel az EU által leírt techno
lógiai fejlettségi szintnek.
A TRL 9 már konkrétan azt jelenti,
hogy kész a terméked, túl vagy a
prototípuson, nullszérián, és in
dulhat a tömeggyártás.
Nemcsak támogatás, hanem tő
ke is. Támogatásként 2,5 millió
eurót hozhatsz el maximum 70
százalékos intenzitás mellett, de
emellett lehetőséged van még az
ún. blended finance konstrukció
igénybevételére, amellyel akár 15
millió euróhoz is hozzájuthatsz,
és az Európai Bizottsághoz mint
tőkéstárshoz. Ennek nagy előnye,
hogy nem fog beleszólni a cégve
zetésbe, így teljes mértékben a
kezedben marad az irányítás.
A kerek számokat nem ajánlom a
pályázatban megjeleníteni, ugyan
is nehéz bebizonyítani, hogy vala
mely programelemre pont 100
ezer euróra van szükséged.
Adj meg valós számokat!
Tudd, hogy a Wikipedia és a Google
az értékelők barátja. Amit leírsz,
annak „guglizz” utána, mert én is
azt fogom tenni.
Használd a modern videókészítési
lehetőségeket! Nyűgözz le egy jól
összerakott két–három perces
videóval, ahol nem a feltaláló
mondja el a találmányát, hanem
mondjuk egy profi felolvasó mond
ja el az előre megírt szöveget.
Úgy gondolkodj, hogy az EU most
a következő körös befektetőd, és
én készítem elő a döntési javasla
tot. Ne magadat magasztald fel,
hanem a terméked, szolgáltatásod
egyediségét, használhatóságát

226

BALOGH ANDRÁS ZOLTÁN, A SEMMELWEIS EGYETEM
INNOVÁCIÓS IGAZGATÓHELYETTESE, HORIZONT 2020 KFI
SZAKÉRTŐ ÉS PÁLYÁZATÉRTÉKELŐ (SME INSTRUMENT,
EIC ACCELERATOR, WIDENING PROGRAM)
mutasd be. Győzz meg engem,
hogy nekem is szükségem van
arra, amit te el akarsz adni.
Csapatban gondolkodj, mert
egyedül nem tudsz megállni a
nemzetközi versenyben. Gondold
végig, hogy kinek és miért lesz
szüksége a fejlesztésedre. Keresd
meg a termék bevezetéséhez
és piacon tartásához szükséges
kompetenciákat (marketing, ke
reskedelem, logisztika, raktáro
zás, ügyfélszolgálat, garanciális
kérdések, gyártási kapacitás és
annak bővítése, HR, növekedő
céggel több munkavállaló jár, és ő
munkájukat is meg kell szervezni,
külső és belső PR stb.).
Ha ezeket nem teszed meg és
nincs kész terved, akkor ne add
be a pályázatodat, mert vissza
fogjuk dobni, mert még nem
vagy felkészülve, hogy időben és
megfelelő módon költsd el az EU
pénzét. Ha elbukott a pályázatod,
nézd meg a bírálatot, hogy hol

kaptál alacsony pontszámokat
(4,5 pont alatt minden az), és gon
dold át, hogy mi a gyengeséged.
Használj külső szakértőt, aki át
nézi a pályázatodat kritikus szem
mel (Nemzeti, Kutatási, Fejleszté
si Innovációs Hivatal gyűjti az
olyanokat, mint én és segít ilyet
találni). Ne félj tőlük meghallani a
kritikát! Ne csüggedj el! Javítsd ki
a hibákat, gondold újra a folyama
tokat, és add be újra!
A kormány meg akarja triplázni
az elhozható pénzeket Brüsszel
kfi programjából. Eddig 300 millió
eurót sikerült az országnak el
hoznia; ezt akarja megháromszo
rozni.
Rásegítő támogatásokat fog indí
tani, és többletpontokkal fogja
értékelni a hazai pályázati rend
szerben azokat, akik sikeresen
részt vesznek a közvetlen uniós
támogatási programokon.
TIED A PÁLYA!
Go global at day one!

