Arranque do Projeto H2020 – METABUILDING
3.75M€ para Financiar e Apoiar Projetos de Inovação Colaborativos
de PME e para Dinamizar o Setor da Construção
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15 PARCEIROS EUROPEUS JUNTAM-SE PARA APOIAR INOVAÇÃO EM PME EM
6 PAÍSES EUROPEUS.
A indústria da construção desempenha um papel essencial na economia
europeia, proporcionando 18 milhões de empregos, que representam 31% de
todo o emprego industrial. Infelizmente, apresenta défices significativos no
investimento em inovação e no crescimento da produtividade, principalmente
no que se refere às PME, que representam 99,9% das empresas, produzindo
até 80% do seu produto económico.
O projeto METABUILDING visa trazer inovação para a cadeia de valor
“tradicional” do setor da Construção, através da colaboração com outros
setores mais inovadores.
O projeto METABUILDING apoiará mais de 140 PME, pertencentes a um dos
seguintes setores industriais:
Construção
Manufatura Aditiva
Soluções Baseadas na Natureza
Indústria Digital
Reciclagem

Contactos:
Coordenador do Projeto:
Germain Adell, NOBATEK/INEF4
gadell@nobatek.inef4.com
Gestor do Projeto:
Claudia Hunziker, NOBATEK/INEF4
chunziker@nobatek.inef4.com
Comunicação:
Alejandro Adell, OCTOPUSSY&Co
alejandroadell@octopussyandco.fr

alcançando mais de 6.000 PME
através de 90 clusters regionais
em 6 países-alvo:
Áustria · França
Hungria · Itália
Portugal · Espanha
Este apoio financeiro às PME está disponível sob a forma de Vouchers de
Inovação de 5 000 € dedicados à análise dos aspetos técnicos, jurídicos e
empresariais de ideias de projetos de inovação e na forma de Subvenções
para Projetos Colaborativos até 55 000 € para PME do setor da Construção
em parceria com pelo menos uma PME de um dos outros setores envolvidos.

Subscreva a nossa Newsletter:

www.metabuilding-project.eu
Siga-nos:

@metabuilding

Este projeto é cofinanciado pelo Programa-Quadro Horizonte 2020
da União Europeia através do Grant Agreement N.º 873964

As PME provenientes dos 5 setores industriais interessadas em receber apoio
financeiro estão convidadas a participar em diferentes convites à
apresentação de propostas ao longo dos três anos de duração do projeto. A
primeira chamada abrirá em novembro de 2020.
As PME também receberão apoio não financeiro dos parceiros do consórcio,
que apoiarão a identificação de parceiros de projetos e tecnologias
inovadoras, bem como a avaliação de ideias de projetos.

Parceiros do Projeto:
O METABUILDING é coordenado por

e envolve:
4 Plataformas Industriais Europeias

Representada por:
3 Plataformas Tecnológicas
Nacionais

O projeto METABUILDING também irá estabelecer uma Plataforma Digital,
aberta a todas as partes interessadas do setor do Ambiente Construído
alargado, que irá apoiar o trabalho colaborativo, fornecer informações sobre
o apoio à inovação e financiamento disponível, apresentar tecnologias
inovadoras prontas a serem implementadas no setor da Construção e ajudar
as empresas a entrar em novos mercados. Esta plataforma digital estará
intimamente ligada à Plataforma Tecnológica Europeia da Construção (ECTP)
e espera-se que se torne numa importante ferramenta para a inovação e
colaboração das PME nos setores industriais europeus relacionados.
Próximas Ações / Calendário
▪
▪
▪

Anúncio do convite para Vouchers de Inovação (call SEED) em
www.metabuilding-project.eu: novembro 2020
Definição bottom-up do plano conjunto e levantamento de requisitos para
a plataforma digital METABUILDING: novembro/dezembro 2020
Anúncio do convite para projetos colaborativos (calls GROW/HARVEST) em
www.metabuilding-project.eu: fevereiro 2021

METABUILDING · Impacto em poucas palavras ·
▪
▪
▪
▪
▪

Fornecer apoio financeiro e não-financeiro direto à inovação para PME.
Aumentar a competitividade das PME através de colaboração empresarial
internacional.
Apoiar as PME a sair da crise da COVID-19 através da inovação.
Estimular o potencial de inovação do setor da Construção através de
colaboração intersectorial e transnacional.
Criar uma plataforma digital para facilitar negócios e a inovação num setor
do Ambiente Construído alargado.

Este projeto é cofinanciado pelo Programa-Quadro Horizonte 2020
da União Europeia através do Grant Agreement N.º 873964

Gerida por:

Representada por:

2 Associações Nacionais da
Indústria da Construção

1 Grande TIC Industrial

1 Rede Empresarial

Bem como pelos seguintes
Parceiros de Consórcio:

