4INOVA.PT - PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO NA REGIÃO
NORTE E CENTRO

Identificação e Enquadramento do Projeto:
Aviso: POCI-53-2015-04
Projeto nº: POCI-02-0853-FEDER-016192
Programa Operacional: Programa Operacional Competitividade e Internacionalização
Fundo: FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
Eixo Prioritário: Sistema de apoio a ações coletivas - Qualificação
Objetivo temático: Reforçar a competitividade das PME
Prioridade de Investimento: A concessão de apoio à criação e ao alargamento de capacidades avançadas
de desenvolvimento de produtos e serviços
Tipologia da Operação: Qualificação e inovação das PME

Região de Intervenção:
Distrito de Castelo Branco, Guarda, Viseu e Vila Real

Entidades Beneficiárias:
AEBB - Associação Empresarial da Beira Baixa
NERGA - Associação Empresarial da Região da Guarda
AIRV - Associação Empresarial da Região de Viseu
NERVIR - Associação Empresarial de Vila Real

Montantes Envolvidos:
Custo Total elegível: 609 061,04€
Comparticipação FEDER: 517 701,88€

Calendarização:
Data de Início: 2016-04-01
Data de Fim: 2018-03-31

Síntese do Projeto:
O projeto visa estimular e apoiar as PME das regiões Norte e Centro, no desenvolvimento de processos
de Inovação, estimulando a cooperação e coopetição das PME's para a Inovação, com vista ao
desenvolvimento de novos bens e serviços e ao aumento da produtividade, que capacitem as PME na
progressão na cadeia de valor.
A dinamização de um ecossistema de inovação junto do tecido empresarial, carateriza-se pela forma
transversal a todos os setores de atividade económica, não estando restrito a uma ou várias atividades.
Neste sentido, o projeto apresenta um caráter multissetorial, decorrente do seu próprio conceito e
metodologia.

Objetivos:
Capacitar as PMEs sobre os processos de inovação e os fatores críticos de competitividade do respetivo
sector;
Promover o networking efetivo entre as PME´s com:
Associações Empresariais;
Agências de desenvolvimento local;
Instituições de Ensino;
Centros de Investigação e outros stakeholders;
Responder às necessidades das PMEs de forma eﬁciente e eﬁcaz, em tempo útil, através da criação de 4
núcleos descentralizados de apoio à inovação;
Promover a criação de sinergias entre as PMEs, através da identiﬁcação de necessidades e soluções
conjuntas.

