PROJETO
O METABUILDING é um projeto Horizonte
2020, com a duração de três anos, financiado
pela Agência de Execução para as Pequenas e
Médias Empresas (EASME), que fornece
financiamento para a inovação num apoio
total de 3,75M€ a mais de 140 PMEs no setor
alargado do Ambiente Construído.
O projeto junta 15 parceiros de forma a
impulsionar a inovação na cadeia de valor
"tradicional" do setor da construção, criando
um ecossistema de inovação que estimula a
colaboração transetorial e transfronteiriça,
assim como uma Plataforma Digital.

GRUPOS-ALVO
O financiamento e apoio é direcionado a
PMEs pertencentes a um dos seguintes
setores industriais: Construção, Manufatura
Aditiva, Soluções Baseadas na Natureza,
Economia Circular e Indústria Digital.

PARCEIROS DO PROJETO
Coordenator

Plataformas Industriais Europeias

Representada por:

Plataformas Tecnológicas Nacionais

Gerida por:
Representada por:

FINANCIAMENTO PARA
INOVAÇÃO E APOIO A PMES
NO SETOR DO AMBIENTE

Associações Nacionais da Indústria da Construção

Grande TIC Industrial

CONSTRUÍDO

Rede Empresarial

Outros parceiros do consórcio

PAÍSES-ALVO
ÁUSTRIA · FRANÇA · HUNGRIA · ITÁLIA
PORTUGAL · ESPANHA

Subscreva a nossa Newsletter:
www.metabuilding-project.eu
Siga-nos: @metabuilding
Este projeto recebeu financiamento do programa de
investigação e inovação Horizonte 2020 da União
Europeia, sob o contrato de subvenção número 873964.

FINANCIAMENTO
PARA INOVAÇÃO

PLATAFORMA
DE APOIO À INOVAÇÃO

O financiamento em cascata é um mecanismo
da Comissão Europeia que se baseia na
atribuição de financiamento ao recetor final,
como PMEs, canalizado através de projetos
europeus.

O METABUILDING criará um Plataforma Digital
que permitirá o acesso das partes
interessadas:

▪ Apoio

▪ À procura de parceiros

▪ Fortalecimento da competitividade das

O projeto METABUILDING financiará Projetos
de Inovação até um máximo de 5 000 € para
a verificação de aspetos técnicos, legais e
comerciais, ou apoiará Projetos
Colaborativos até um valor de 55 000 €.

IMPACTOS DO METABUILDING
direto

financeiro

e

não

financeiro – à inovação de PMEs.

▪ À participação em projetos colaborativos

PMEs

▪ À descoberta das mais recentes tecnologias

internacional.

▪ A informação sobre oportunidades de
financiamento

–

através

de

colaboração

▪ Apoio a PMEs de forma a resistirem à
crise COVID-19 através de inovação.
▪ Estimular o potencial de inovação do
setor

da

Construção

colaboração

através

transetorial

de
e

transfronteiriça.
▪ Estabelecer uma plataforma digital que
A plataforma digital estará ligada à European
Construction Technology Platform (ECTP) e
terá como objetivo tornar-se uma ferramenta
importante na inovação e colaboração das
PMEs na Europa.
▪ Para cumprir com as regras de
elegibilidade, as PMEs terão que pertencer
a um dos países e grupos-alvo.
▪ Nos Projetos Colaborativos, as PMEs na
área da Construção terão que colaborar
com uma PME pertencente a um dos
outros grupos-alvos.
As convocatórias serão publicadas
no site do projeto
www.metabuilding-project.eu
e no Funding & Tenders Portal
da Comissão Europeia.

ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO
O projeto integra clusters regionais no seu
ecossistema, dando-lhes assim uma voz a nível
europeu, permitindo o acesso das suas PMEs a
outros tipos de mercados.

permita o desenvolvimento de negócios
e

inovação

no

setor

Ambiente Construído.

alargado

do

