Projeto nº |033051
Designação do Projeto| Iniciativa de Transferência de Conhecimento
Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos
Objetivo Principal | O projeto visa reforçar a transferência do conhecimento, potenciando a sua
valorização e comercialização através de um conjunto de atividades que permitam uma maior e melhor
articulação entre as empresas e o SCTN e promovam internacionalmente o sistema de I&I nacional.
Região de Intervenção | Norte, Centro e Alentejo
Entidade Beneficiária | ANI – Agência Nacional de Inovação
Data de aprovação | 29/08/2017
Data de início | 04/09/2017
Data de conclusão | 03/06/2021
Custo total elegível 2 430 355,27€
Apoio financeiro da UE 2 065 801,98 €
Apoio financeiro nacional 364 553,29€
Síntese projeto, objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
Com o objetivo primordial de reforçar a transferência do conhecimento, este
projeto desenhou-se de forma a potenciar a sua valorização e comercialização
através de um conjunto de atividades que permitam uma maior e melhor
articulação entre as empresas e o SCTN, e que promovam internacionalmente o
sistema de I&I nacional.
Este projeto teve igualmente um forte impacto na promoção das redes
colaborativas e de inovação, de ações de disseminação e difusão para as
empresas ou em processos de aceleração da transferência de tecnologia,
introduzindo mecanismos novos de articulação e de cooperação entre os atores
do SNI, que contribuem para a materialização das prioridades e objetivos dos
programas governamentais INTERFACE e Programa Nacional de Reformas, em
especial nos processos de transferência de tecnologia e conhecimento para as
empresas, contribuindo para os objetivos da Prioridade de Investimento (PI) 1.2 Transferência do conhecimento científico e tecnológico, nomeadamente
“potenciar a valorização económica dos resultados de I&D produzidos pelo
sistema de I&I”, e “reforçar a transferência de conhecimento científico e
tecnológico para o setor empresarial”.
Os principais resultados do projeto estão disponíveis numa página dedicada no
site da ANI: https://www.ani.pt/pt/valorizacao-doconhecimento/interface/iniciativa-de-transfer%C3%AAncia-de-conhecimentosiac/ (vide separadores notícias e eventos).
Página do evento de lançamento do projeto: https://www.ani.pt/portugalinovador/portugal-inovador/tech-portugal/

