INSTITUTO EUROPEU DE
INOVAÇÃO & TECNOLOGIA

Novas KICs a Abrir
No âmbito do Quadro Estratégico Comum
(CSF) para o financiamento de
Investigação e Inovação a nível europeu
após 2013 está aberta a consulta pública
relativamente às próximas KICs a serem
apoiadas pelo Instituto Europeu de
Inovação e Tecnologia (EIT). Para tal foi
lançada uma lista não exclusiva de
potenciais áreas a apoiar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Added Value on Manufacturing
Ageing Population
Biotechnology
Food4Future
Healthy Childhood
Human Learning and Learning
Enhancements
Security/Safety
Territory and Smart Cities

Comunidades de
Inovação e
Conhecimento (KICs)
GPPQ- Gabinete de Promoção do 7º Programa-Quadro de I&DT da CE

Mais Informações:

http://eit.europa.eu/

FCT — Fundação para a Ciência e Tecnologia

Av. D. Carlos I, 44, 2º |1200-649

LISBOA

www.gppq.mctes.pt | gppq@gppq.mctes.pt
Tel.:+351 21 391 76 40 | Fax: +351 21 391 76 50

KICs

O Instituto Europeu de
Inovação & Tecnologia

As KICs irão dinamizar os três vértices do triangulo da
inovação através da partilha de melhores práticas, as
suas principais características são:

O Instituto Europeu de Inovação
& Tecnologia foi criado no âmbito da Estratégia de Lisboa, e visa a promoção da
inovação e da excelência europeia fomentadas
através das Comunidades de Inovação e Conhecimento (KICs).

Educação:
Criação de graus académicos e diplomas de marca EIT
de nível mundial

• 7º Programa Quadro de I&DT da CE

Investigação e Inovação

• Programa para a Competitividade e Inovação (CIP)

Partilha de melhores práticas dentro dos vários centros de co-localização e melhores práticas na transferência de conhecimento

• Aprendizagem ao longo da Vida

Empreendedorismo

• Fundos Nacionais

Criação de uma Academia EIT para o empreendedorismo, bem como um prémio EIT para o empreendorismo nas Universidades.

É dado especial destaque aos aspectos de gestão,
organização, propriedade intelectual e disseminação,
em que uma abordagem empresarial será determinante. A gestão de recursos humanos e a promoção
da mobilidade dentro da cadeia de inovação através
da criação de um “selo do EIT” serão também aspectos a valorizar.
Estas Comunidades incluem os seguintes actores:

As KICs pretendem estimular as Redes de Inovação (Innovation Webs), englobando numa só
abordagem indústria, investigação, educação e
empreendedorismo, através de centros de colocalização em que a mobilidade entre os vários
actores é uma componente fundamental.

Para o financiamento destas comunidades é valorizado o cruzamento dos vários instrumentos de financiamento europeus e nacionais nas áreas da investigação, inovação, educação e empreedendorismo, entre
os quais se destaca:

• Fundos Estruturais

• Comunidade Financeira / BEI
O EIT, apesar de não se definir como um centro de
financiamento compromete-se a financiar 25% dos
custos de implementação destas comunidades.

O EIT lançou a Fundação do EIT que irá funcionar
como entidade financiadora na temática do triângulo
do conhecimento, apoiando também as KICs na
estruturação do financiamento das suas actividades
em todas as suas vertentes.
________________________________________
Estão em funcionamento as seguintes KICs:

•

Indústria (PME incluídas)

•

Universidades

•

Institutos de Investigação

- Energia Sustentável — INNOENERY

•

Parques Tecnológicos e Associações Empresariais

- Sociedade de Informação e Comunicação do Futuro — ICT LABs

- Alterações Climáticas, Mitigação e
Adaptação — CLIMATE KIC

