Designação da operação | SAAC Sistema de Apoio a Ações
coletivas - Transferência do conhecimento científico e
tecnológico
Título do projeto | InovC+: Ecossistema de Inovação Inteligente
da Região Centro
Código do projeto | CENTRO-01-0246-FEDER-000044
Objetivo principal | Reforçar a
desenvolvimento tecnológico e a inovação

investigação,

o

Região de intervenção | CENTRO
Entidade(s) beneficiária(s) |
Universidade de Coimbra
Universidade de Aveiro
Instituto Politécnico de Coimbra
Instituto Pedro Nunes-Associação para a Inovação e
Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia
Universidade da Beira Interior
Instituto Politécnico de Leiria
Instituto Politécnico de Castelo Branco
Instituto Politécnico da Guarda
Instituto Politécnico De Tomar
Biocant - Associação de Transferência de Tecnologia

Itecons - Instituto de Investigação e Desenvolvimento
Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente
e Sustentabilidade
Raíz - Instituto de Investigação da Floresta e Papel
Instituto Politécnico de Viseu
Tagusvalley - Associação para a Promoção e Desenvolvimento
do Tecnopólo do Vale do Tejo
Obitec - Associação Óbidos Ciência e Tecnologia
Serq - Centro de Inovação e Competências da Floresta
Aibili - Associação para Investigação Biomédica e Inovação em
Luz e Imagem
Aemiteq-Associação para a Inovação Tecnológica e Qualidade
Associação BLC3 - Campus de Tecnologia e Inovação
Data de início| 01-04-2021
Data de conclusão| 31-03-2023
Custo total elegível|

3.393.755,86€ (TOTAL)
127.131,40€ (TAGUSVALLEY)

Apoio financeiro da União Europeia| FEDER – 2.884.692,48€
Objetivos estratégicos:
• Acelerar a mudança de atitudes, valores e comportamentos
mais empreendedores e abertos, na colaboração em projetos
de inovação,
uso de novas ideias e tecnologias, tomada de risco e combate
ao estigma do fracasso;

• Potenciar as comunidades académicas para a criação de
projetos inovadores nos quais se perspetive a transferência de
conhecimento
para o tecido empresarial;
• Apoiar a criação de empresas de base tecnológica assentes
em conhecimento avançado;
• Promover o aumento da intensidade tecnológica do tecido
empresarial da região reforçando a sua ligação ao SCTN;
• Captar investimento direto estrangeiro vocacionado para a
criação ou reforço de unidades empresariais de alta tecnologia
na região;
• Sensibilizar as empresas para o ecossistema de inovação que
permitirá alargar as suas valências;
• Estabelecer networking entre o consórcio e os participantes,
de modo a consolidar o conhecimento assimilado;
• Ampliar, disseminar e divulgar o conhecimento gerado.

