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EU SME Supportkontor

”Syftet är att öka svensk medverkan från små och 
medelstora företag i Horisont 2020 och Eurostars”

 Supportkontoret ger kostnadsfri rådgivning till SME som önskar 
delta/söka till programmet Horisont 2020 och Eurostars

 Konsortium av 8 organisationer – nationell täckning

 Enterprise Europe Network är representerade i supportkontoret 

- EEN-kontoren är ett uppdrag från EU och koordineras av Tillväxtverket

 Supportkontoret  är finansierat av Tillväxtverket och Vinnova
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Vilka är vi?

RISE RISE Innventia

Swerea IVFIVL – Svenska Miljöinstitutet SwedenBIOUminova
Innovation

LTH Business

RISE projektled. RISE Acreo

= EEN-partner
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Tex. enskilt möte med 
SME, diskussion av 
projektidé

Info om 
H2020

Identifiera en 
möjlighet!

Beslut att söka 
H2020

Registrering på EU:s 
portal, administrativa 

dokument

Ansökan 
godkänd

Avtal

Projektstart

Pågående projekt
- Rapportering
- Uppföljning
- Pengar betalas ut 
- mm

Projektavslut

Ev. revision

Deltar och 
pratar på info-
seminarier & 
möten 

Råd & tips vid 
registrering, 
svara på 
frågor, mm 

Läsa ansökan, 
tips och råd, 
förbättring 
(ej skrivhjälp)

Råd & tips under 
avtalsförhandling 
och 
kontraktsskrivning

Råd & tips under vid 
rapportering och 
stöd vid ev. problem

Helpdesk

Skriva  ansökan

Vad gör EU SME Support?

Arrangera
skrivarstuga
/workshop  
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Skrivarstuga….

1. Excellence
• Vetenskapligt språk
• Forskare och experter

2. Impact
• Journalistiskt språk 
• Politiker 

3. Implementation
• Administrativt språk
• Handläggare på kommissionen



Outputs, Outcomes and Impact

Inputs Activities Outputs Outcomes Impact

People
Money

Equipment

Work 
Packages

Deliverables
Effect of 

Outputs on 
lead users 

Effect  on  
wider users  

or 
population

During the Project Short Term Long Term



Tips & trix

• Impact-analys med hjälp av PESTLE

• Hur man positionerar projektet i värdeflödet

• Genomgång av utvärderingskriterier

• Exempel på texter från lyckade ansökningar

• Förslag på disposition och underrubriker

• Exempel på tabeller och grafik



Kontakta oss!

www.eusme.se

HELPDESK
Du kan enkelt komma i kontakt med oss via vår helpdesk. Beskriv din frågeställning 

så noggrant du kan. Ange dina kontaktuppgifter med namn, företag, ort och telefonnummer.
Vi kontaktar dig inom 48 timmar. 

helpdesk@eusme.se
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