Novas oportunidades de negócio para PME’s baseadas nas tecnologias facilitadoras essenciais
(TFE). NOVA TFE
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O projeto “Nova TFE”, visa facilitar a transferência da investigação aplicada relacionada com a
Internet das coisas (especialmente a cidade inteligente) e a produção avançada para PMEs nos
sectores mais relevantes da área transfronteiriça, envolvendo diretamente o seu pessoal em redes de
intercâmbio e em laboratórios de prototipagem e experimentação.
O desenvolvimento de redes facilitará o acesso das PMEs aos processos de inovação e o trabalho
centrado na prototipagem e laboratórios de experimentação aproximará os produtos desenvolvidos
dos mercados reais.
A cooperação transfronteiriça irá enriquecer a transferência de tecnologia (incluindo centros de
investigação de ambos os países) e permitirá o acesso a um países) e permitirá o acesso a um
mercado mais vasto.
Integrado no Eixo 1 - Crescimento inteligente através da cooperação transfronteiriça para a
promoção de inovação; com o objetivo temático (OT1) – Potencializar a investigação, o
desenvolvimento tecnológico e a inovação; com a prioridade de investimento (1B) Incentivar o
investimento empresarial em I&i, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre as empresas, os
centros de I&D e o sector do ensino superior, em particular através de sinergias entre empresas,
centros de investigação e desenvolvimento e o sector do ensino superior, nomeadamente através da
promoção do investimento no desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia,
inovação social, eco-inovação, aplicações de serviços públicos, estímulo da procura, criação de
redes, através de especialização inteligente, e apoiando a investigação tecnológica e aplicada,
linhas-piloto, ações de validação precoce de produtos, capacidades avançadas de fabrico e primeira
produção, em particular em tecnologias facilitadoras chave e difusão de tecnologias polivalentes.
O Município de Valença é um dos parceiros deste projeto, juntamente com a Mancomunidade de O
Salnés (Beneficiário principal), Concello de Ourense, Deputación de Ourense, Universidad de Vigo,
Dirección Xeral da Administración Local. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza. Xunta de Galicia.
Como atividades, o Município de Valença tem a responsabilidade de executar as seguintes
atividades:
Atividade 1 – Rede transfronteiriça de cooperação tecnológica
Atividade 2 – Laboratórios de experimentação e prototipagem TFE
Atividade 3 – Serviços de acompanhamento de pme’s para a procura de financiamentos, clientes e
investidores
Atividade 5 – Gestão e Coordenação
Atividade 6 - Comunicação
Investimento total do projeto: 1 017 166,00€
Financiamento/Comparticipação: 762 874,20€
Investimento total do projeto - Município: 205 966,00€
Financiamento/Comparticipação – Município de Valença: 154 474,50€
Fundo: FEDER

