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O que é?

S34Growth
Enhancing policies through
interregional cooperation: New
industrial value chains for
growth

▪

Pretende melhorar os atuais instrumentos e
políticas públicas de promoção da inovação

▪

Será realizado através de uma cooperação
transfronteiriça com base na partilha de
ideias e de experiências (boas práticas)
entre os parceiros participantes do projeto

▪

Parte da Vanguard Initiative e assenta na
criação de novas cadeias de valor industriais
que promovam o crescimento e criem
emprego

▪

Contribui para a implementação de novas
formas de inovação industrial com base na
estratégia de especialização industrial
inteligente de cada região envolvida
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S34Growth
Enhancing policies through interregional cooperation: New industrial value chains for growth

O papel da Vanguard Iniciative

▪ Através da Vanguard Iniciative (VI), os parceiros do projeto têm
sido pioneiros no desenvolvimento de uma abordagem à renovação
industrial europeia através:
•

Da aposta na cooperação inter-regional para uma especialização
inteligente de cada região,

•

Do apoio à criação de clusters, redes de clusters e ecossistemas
regionais de qualidade focados numa especialização inteligente das
suas indústrias transformadoras e emergentes, em particular através
de pilotos e demonstrações

•

Do compromisso com a criação de sinergias e estratégias de
complementaridade de especialização inteligente entre regiões

▪ As atividades do projeto S34Growth assentam na metodologia
inovadora identificada no âmbito da VI: aprender, interligar,
demonstrar, comercializar.
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Finland

Council
of
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Region

Basque
Government

O papel dos parceiros
ACCIÓ
Catalonia

▪

▪

Cada parceiro identificou um
instrumento de política pública
existente na sua região, que
considerou uma boa prática de
promoção da inovação
Os parceiros devem envolver no
projeto um conjunto representativo de
stakeholders dispostos a partilhar a
sua experiência – Grupo de
Stakeholders Regional/ Regional
Stakeholders Group (RSG)
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Brainport

Development
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Extensão do Projeto
INTERREG Europe 5th Call

▪

Outubro 2021 – Setembro 2022

▪

Foco das Atividades Adicionais:
Resposta inter-regional aos desafios
que a indústria avançada enfrenta no
contexto de situações de emergência
(ex. pandemia de COVID-19) e
mobilizar e construir medidas de
apoio coordenadas no âmbito dos
instrumentos de política abordados,
em especial no contexto dos novos
instrumentos à escala europeia.
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www.interregeurope.eu/s34growth/

Mais Informação sobre
o projeto S34Growth

www.twitter.com/s34growth

https://youtu.be/rhpy76PUabw
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Obrigada!

