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Transferência de Tecnologia

TAGUSVALLEY acreditado para os Vales Simplificados do COMPETE

As estruturas do TAGUSVALLEY - Tecnopolo do Vale do Tejo estão acreditadas para a prestação de
serviços no âmbito dos Sistema de Incentivos - Vales Simplificados Inovação, Empreendedorismo,
Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (I&DT), no âmbito do Programa Operacional
Competitividade e Inovação – COMPETE, do Portugal 2020.

O INOV’LINEA - Centro de Transferência de Tecnologia Alimentar e o LINE.IPT - Laboratório de
Inovação Industrial e Empresarial podem prestar serviços de I&DT e de Inovação, permitindo às
Pequenas e Médias Empresas (PME) terem apoio em pequenos projetos de aquisição de serviços de
consultoria em I&DT e transferência de tecnologia. São prioritários os investimentos nestas áreas
que vão de encontro à estratégia de investigação e inovação para uma especialização inteligente
(RIS3).

Já no Vale Inovação podem ser desenvolvidos projetos de transferência de conhecimento, inovação
organizacional e gestão, economia digital e tecnologias de informação e comunicação, criação de
marcas e design.

A incubadora de empresas INOV.POINT pode prestar serviços a empresas com menos de dois anos,
nomeadamente na elaboração de planos de negócios.
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Além das estruturas do TAGUSVALLEY, também empresas instaladas neste Parque de Ciência e
Tecnologia estão acreditadas para desenvolverem projetos nestes sistemas de incentivo, como são
o caso da MakingOpportunity e da Single Code.

Estes apoios concedidos pelos Fundos Europeus Estruturais e de Investimentos (FEEI) às empresas
são na ordem dos 75 por cento das despesas elegíveis a fundo perdido mas com um limite máximo
de despesa de 20 mil euros.

Com os incentivos para serviços de transferência de tecnologia alimentar e de indústria de
produção, o TAGUSVALLEY pretende contribuir para o aumento da qualificação das PME da região e
por sua consequência para a promoção da competitividade do Médio Tejo. Para mais informações
deve contatar as estruturas do TAGUSVALLEY – Tecnopolo do Vale do Tejo através do telefone 241
330 330.

