Elindult a METABUILDING H2020 projekt
3.75 millió EUR a kkv-k együttműködési innovációs projektjeinek
finanszírozására és támogatására, valamint az építőipari ágazat
fellendítésére

Sajtóközlemény n° 1
Szeptember 2020

6 EURÓPAI ORSZÁGBAN 15 EURÓPAI PARTNER EGYESÍTI ERŐIT A KKV-K
INNOVÁCIÓJÁNAK TÁMOGATÁSA ÉRDEKÉBEN.
Az építőipar alapvető szerepet játszik az európai gazdaságban, 18 millió
munkahelyet biztosítva, ami az ipari foglalkoztatás 31 %-át teszi ki. Sajnálatos
módon jelentős hiány mutatkozik az innovációs beruházásokban és a
termelékenység növekedésében, és különösen azokban az esetekben, ahol a
kkv-k érintettek, amelyek az építőipari vállalkozások 99,9 %-át, míg a gazdasági
teljesítmény 80 %-át teszik ki.
A METABUILDING projekt célja, hogy az innovációt más innovatívabb
ágazatokkal való együttműködés révén az építőipar „hagyományos”
értékláncába hozza.
A METABUILDING projekt az alábbi ipari ágazatok egyikéhez tartozó több mint
140 kkv-t támogat:
Építőipar
Additív gyártás
Természeten alapuló megoldások
Digitális ipar
Újrahasznosítás

Kapcsolatok:
Projekt koordinátor:
Germain Adell, NOBATEK/INEF4
gadell@nobatek.inef4.com
Projektmenedzser:
Claudia Hunziker, NOBATEK/INEF4
chunziker@nobatek.inef4.com
Kommunikáció:
Alejandro Adell, OCTOPUSSY&Co
alejandroadell@octopussyandco.fr

több mint 6 000 kkv elérésével
90 regionális klaszteren
keresztül az alábbi 6
célországban:
Ausztria · Magyarország
Franciaország · Portugália
Olaszország · Spanyolország
Ez a pénzügyi támogatás a kkv-k számára 5 000 eurós innovációs utalvány
formájában áll rendelkezésre, amely az innovációs projekt ötletek technikai,
jogi és üzleti vonatkozásainak elemzésére szolgál, valamint akár 55 000 eurós
együttműködési projekttámogatás formájában az építőipari ágazat kkv-i
számára, amely legalább az egyik érintett ágazat kkv-jával partnerségben áll.

A projekt finanszírozásban részesült az Európai Unió H2020 kutatási és
innovációs programjából a 873964. számú támogatási szerződés alapján.

Iratkozzon fel a Hírlevélre:

www.metabuilding-project.eu
Kövessen minket:

@metabuilding

A 5 ipari ágazatból származó, pénzügyi támogatásban részesülni kívánó kkv-k
a projekt hároméves időtartama alatt különböző pályázati felhívásokban
vehetnek részt. Az első felhívás 2020 novemberében nyílik meg. A kkv-k nem
pénzügyi támogatás formájában segítséget kapnak a konzorciumi
partnerektől, segítve őket a projektpartnerek és az innovatív technológiák
azonosításában és a projektötletek értékelésében.

Projektpartnerek:
A METABUILDING-et a következők
koordinálják

és a következőket foglalja magában:
4 Uniós Szintű Ipari Platform

Képviseli:

A METABUILDING projekt egy olyan digitális platformot is létrehoz, amely a
kibővített épített környezet valamennyi érdekeltje számára nyitva áll, amely
támogatja az együttműködésen alapuló munkát, információkat nyújt az
innováció támogatásáról és a rendelkezésre álló finanszírozásról, bemutatja az
építőiparban bevezetésre készen álló innovatív technológiákat, és segíti a
vállalatokat az új piacokra való belépésben. Ez a digitális platform szorosan
kapcsolódik az Európai Építőipari Technológiai Platformhoz (ECTP), és
várhatóan a kkv-k innovációjának és együttműködésének fontos eszközévé
válik Európában a kapcsolódó ipari ágazatokban.
Következő tevékenységek / határidők
▪
▪

▪

Innovációs utalványokra vonatkozó pályázati felhívás (SEED felhívás)
meghirdetése a www.metabuilding-project.eu oldalon: November 2020
Közös ütemterv alulról felfelé történő meghatározása és a METABUILDING
digitális platformra vonatkozó követelmények meghatározása: 2020.
november/december
Együttműködésen alapuló projektekre vonatkozó pályázati felhívás
(GROW/HARVEST-felhívás) meghirdetése a www.metabuilding-project.eu
oldalon: Február 2021

3 Nemzeti Technológiai Platform

Működteti:

Képviseli:

2 Nemzeti Építőipari Szövetség

1 Nagy IKT Ipari Szereplő

1 Üzleti Hálózat

METABUILDING · A hatás dióhéjban ·
▪
▪
▪
▪
▪

Közvetlen pénzügyi és nem pénzügyi innovációs támogatás nyújtása a kkvk számára.
A kkv-k versenyképességének növelése nemzetközi üzleti együttműködés
révén.
A kkv-k támogatása a COVID-19 válságból való kilábaláshoz az innováció
révén.
Az építőipar innovációs potenciáljának ösztönzése ágazatközi és
határokon átnyúló együttműködés révén.
Olyan digitális platform létrehozása, amely megkönnyíti a vállalkozásokat
és az innovációt a kibővített épített környezet ágazatban.
A projekt finanszírozásban részesült az Európai Unió H2020 kutatási és
innovációs programjából a 873964. számú támogatási szerződés alapján.

valamint a következő Konzorciumi
Partnerek:

