Interregional
Innovation
Investments
Instrument (I3)
Boletim Nº4, Maio 2022

Endereço:

Contacto:

Email:

Rua Eng. Ezequiel
Campos, 525, 1º
4100-233 Porto

(+351) 226 090 675

info@apf.com.pt

Interregional Innovation
Investments Instrument (I3)
Enquadramento
O Interregional Innovation Investments (I3) Instrument faz parte do Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER) e pretende apoiar projetos inovadores nas suas fases de
comercialização e expansão, providenciando ferramentas para estes ultrapassarem barreiras
de acesso ao mercado e trazer o projeto para um nível no qual possa ser alvo de investimento.
O I3 dará aconselhamento e apoio financeiro a projetos inovadores em áreas conjuntas das
estratégias de especialização inteligente (estratégias S3), organizados por portfólios de
investimento em cadeias de valor. Assim, pretende fomentar o desenvolvimento de cadeias de
valor regionais e inter-regionais apoiando o investimento em projetos com TRL elevado (6-9),
ou ajudando qualquer tipo de inovação a ultrapassar barreiras de acesso ao mercado.

CALLS
STRAND 1 E STRAND 2A
Seguindo esta lógica de promoção de investimentos inovadores que fomentem a
cooperação inter-regional, ligando ecossistemas regionais em áreas S3 partilhadas vitais
para acelerar a adoção no mercado de resultados de investigação e para estimular a
inovação, as calls para os anos 2021-2022 dividem-se em duas vertentes:

Strand 1 - Financial and advisory support for investments in interregional innovation
projects
Esta vertente foca-se em parcerias maduras para acelerar a entrada no mercado e o
aumento da escala de soluções inovadoras em áreas prioritárias partilhadas das
estratégias S3, bem como desenvolver um portfolio de projetos de investimento.

Strand 2a - Financial and advisory support to the development of value chains in less
developed regions
Esta vertente foca-se no aumento da capacidade de ecossistemas de inovação regional
em regiões menos desenvolvidas para participarem em cadeias de valor globais e em
parcerias com outras regiões.

Cada call aborda três tópicos distintos para candidaturas: Transição Digital, Transição Verde
e Fabrico Inteligente.
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Interregional Innovation
Investments Instrument
Calls e Tópicos
Calls

Strand 1 - Coordenadas por
entidades de Nuts II
desenvolvidas
(>média(PIBpc)UE)

Tópicos

Strand 2a – Coordenadas por
entidades de Nuts II menos
desenvolvidas/em transição
(<média(PIBpc)UE)

Transição
Digital

Transição
Verde

Fabrico
Inteligente

As duas calls pretendem apoiar projetos de regiões que partilhem áreas prioritárias das
estratégias S3 (abordagem bottom-up), cruzando-as com um conjunto de áreas temáticas
prioritárias da UE (abordagem top-down). Os seus objetivos específicos são:
Criação de ligações estruturadas entre stakeholders da hélice-quádrupla (empresas,
autoridades públicas, organizações públicas de investigação e tecnologia, instituições
financeiras e utilizadores finais) da UE.
Apoiar os ecossistemas a ultrapassar as falhas de mercado, particularmente ligando a
procura e a oferta.
Apoiar empresas na construção de investimentos inovadores inter-regionais em áreas S3
partilhadas.
Acelerar inovação (demonstrar atividades necessárias para garantir comercialização e o
aumento de escala de soluções inovadoras).
Aumentar as capacidades das regiões menos desenvolvidas em participar em cadeias de
valor da UE, contribuindo para os objetivos da política de coesão.
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Transição Digital
Temas e Prioridades
O tópico da Transição Digital apoiará investimentos inovadores inter-regionais em várias áreas,
nomeadamente na Economia Digital e Inovação. De seguida apresenta-se uma lista de
potenciais aplicações:
Aplicação de soluções digitais para a digitalização de negócios e serviços digitais, incluindo o
uso de inteligência artificial.
Adoção de TIC em PME, aplicadas aos setores tradicionais e emergentes; B2B, B2C, Customer
to Customer, incluindo infra-estruturas e serviços de apoio (living labs, innovation hubs, etc.).
Demonstração e inovação de tecnologias digitais inovadoras para comercialização de
resultados de investigação e melhor integração nas cadeias de valor da UE.
Inovação orientada para o utilizador e valorização da rastreabilidade e big data.
Inovação aberta com base digital, apoiando processos de descoberta e cooperação entre a
academia e as empresas no quadro da especialização inteligente.
Competências digitais para empresas que adotem tecnologias inovadoras digitais (upskilling
e reskilling) em investimentos relevantes para a especialização inteligente.

IMPACTO ESPERADO
ÁREA DE ECONOMIA DIGITAL E INOVAÇÃO
Curto-prazo
Teste e adoção de tecnologias inovadoras por parte de empresas e administração pública.
Aplicação de soluções inovadoras que melhorem a confiança, as competências e os meios
das empresas para a sua digitalização e crescimento.
Médio-prazo
Aumento da produtividade e eficiência das empresas.
Melhoria do nível das competências digitais.
Melhoria da capacidade de inovação e competitividade da UE.
Longo-prazo
Melhoria no modo de vida e de fazer negócios.
Maior coesão social e territorial e bem-estar pessoal.
Melhor educação e sistemas de treino vocacional (indiretamente).
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Transição Verde
Temas e Prioridades
Investimento inovadores em descarbonização, reduções das emissões de gases com efeito
de estufa (GEE) e que contribuam para a melhoria da qualidade do ar, saúde e bem estar.
Investimentos inovadores em cidades inteligentes.
Investimentos inovadores de empresas relacionados com soluções de transporte inteligentes
e sustentáveis/eficientes e/ou combustíveis alternativos.
Investimentos em ação climática, ambiente, eficiência de recursos e matérias-primas.
Investimentos na gestão de recursos naturais, incluindo o uso de materiais reciclados,
especialmente materiais de construção, plásticos e têxteis, de forma a estimular a procura
por mercados de matérias-primas secundárias.
Investimentos de empresas em energias renováveis e eficiência energética para tornar a
indústria mais sustentável.
Investimentos de empresas em eficiência energética nos edifícios.
Investimentos de empresas em economia circular, de forma a replicar e escalar soluções
circulares que possam gerar valor acrescentado na UE.

IMPACTO ESPERADO
TRANSIÇÃO VERDE
Curto-prazo
Aplicação de soluções inovadoras relativamente às tecnologias/soluções existentes.
Adoção no mercado de soluções tecnologicamente/economicamente fiáveis e viáveis.
Médio-prazo
Criação de novas oportunidades de mercado para as empresas da UE.
Reforço da capacidade das regiões para investir e cooperar em torno das prioridades S3
partilhadas para investimentos.
Difusão da inovação.
Longo-prazo
Reforçar/reformular as cadeias de valor da UE enquanto se aumenta a sua competitividade
nos mercados globais.
Desbloquear o potencial inovador das regiões e Estado-Membro (EM) da UE.
Contribuir para os objetivos do Pacto Ecológico Europeu.
Impacto positivo no ambiente, saúde, clima, sociedade e economia.
Crescimento económico e criação de emprego.
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Fabrico Inteligente
Temas e Prioridades
Processos de demonstração, i.e. apoiar novos produtos a chegar ao mercado mais
rapidamente ou ter processos mais eficientes e sustentáveis adotados pela indústria.
Valorização dos resultados de investigação e aplicações práticas. Isto pode incluir o
envolvimento ativo de ecossistemas e um processo de co-criação com stakeholders e
utilizadores finais.
Ligar ou fazer uso complementar de instalações de teste e demonstração a nível interregional (sinergias com hubs para a circularidade são encorajadas).
Melhorar o uso de recursos naturais e a reutilização de materiais, promovendo modelos
circulares (refabricação e aproveitamento de partes) e investimentos na neutralidade
carbónica. Implementação de estratégicas específicas (inclusive de financiamento) podem
ser previstas, assegurando a participação de todos os stakeholders (indústria, PME,
autoridades locais, instituições de educação e sociedade civil).
Implementação de casos de demonstração inter-regional para testar e replicar os resultados.
Difusão da inovação e envolvimento de PME nas cadeias de valor da UE.

IMPACTO ESPERADO
FABRICO INTELIGENTE
Curto-Prazo
Implementar novas tecnologias verdes e digitais que fomentem o crescimento do setor
transformador da Europa.
Adoção de tecnologias inovadoras pelas PME.
Médio-Prazo
Fazer a Indústria mais eficiente e sustentável.
Reforçar a capacidade das regiões para co-investir conjuntamente, unindo forças em
prioridades comuns S3 de investimento (inter-regional).
Difusão da Inovação.
Longo-Prazo
Reforçar/remodelar as cadeias de valor da UE enquanto aumenta a competitividade da UE
nos mercados globais.
Desbloquear o potencial de inovação das regiões e EM da UE.
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Interregional Innovation
Investments Instrument (I3)
Atividades Financiáveis (nos três tópicos)
Um projeto implementado através do I3 pode ser composto por um portfólio de subprojetos (portfólio de atividades de investimento inter-regionais – e.g. distribuição dos
fundos pelo coordenador aos membros do consórcio ou através do apoio financeiro a
terceiros ‘financiamento em cascata’). Os investimentos apoiados podem ser tangíveis
ou intangíveis e relacionados com os seguintes elementos:
Serviços de apoio consultivo para o investimento (desenvolver ou implementar
planos de negócio e de investimento em cadeias de valor específicas).
Apoio financeiro (ou atividades dirigidas) para a produção de planos e acordos ou
design de produtos e serviços novos ou melhorados (adaptados às necessidades
das empresas), podendo incluir teste, demonstração, piloto, validação em larga
escala e replicação de mercado.
Adaptação de protótipos existentes e o seu cruzamento com as necessidades das
empresas para a demonstração em ambiente real.
Desenvolvimento de portfólios de projetos para investimentos próximos do
mercado que apliquem tecnologias e processos novos ou melhorados.
Atividades que liguem ou façam uso complementar de instalações de teste e
demonstração.
Serviços inovadores que promovam o investimento empresarial em cadeias de
valor interligadas.
Atividades "Test beds" dirigidas à melhoria da regulamentação e ao contorno de
barreiras à inovação.
Qualquer outra atividade necessária à introdução no mercado de ideias e novos
produtos inovadores.
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Interregional Innovation
Investments Instrument (I3)
KPIs de Desempenho do Projeto
As calls identificam indicadores-chave de desempenho (KPIs) com várias dimensões a que o
projeto deve dar resposta:

1

DIMENSÃO INTER-REGIONAL
Cobertura geográfica, diversidade interregional de empresas no portfólio de
investimentos do projeto.
2

DIMENSÃO DA INOVAÇÃO
Inovação do projeto, difusão, maturidade
(TRL), impacto.
3

DIMENSÃO DO INVESTIMENTO
Evidências

do

arquitetura

com

nacional,

impacto
vários

europeu),

no

mercado,

níveis

(regional,

investimento

privado

gerado, equilíbrio geográfico do portfólio
entre

regiões

desenvolvidas

e

menos

desenvolvidas da UE, impacto territorial
4

DIMENSÃO DA CADEIA DE
VALOR
Projetos desenvolvidos e implementados,
integração de regiões/países e de novos
atores regionais nas cadeias de valor da UE.
5

DIMENSÃO DOS DIREITOS DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL
(IPR)
Estratégica de IPR no plano de negócio,
proteção do IPR, patentes e modelos de
utilidade.
6

DIMENSÃO DO EQUILÍBRIO DE
GÉNERO
Plano para equilíbrio de género.
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I3 - Candidatura
Admissibilidade e Documentação
01. F O R M U L Á R I O P A R T E A
Parte administrativa e resumo do
orçamento.

02. F O R M U L Á R I O P A R T E B
Descrição técnica do projeto (máx. 60
páginas).

03. F O R M U L Á R I O P A R T E C
Dados adicionais do projeto.

04. A N E X O S E D O C U M E N T O S D E
APOIO
Tabela detalhada do orçamento.
CVs (notas curriculares breves) da equipa
do projeto.
Carta de apoio da autoridade do EM
responsável pela estratégia S3 (e.g. CCDRN no Norte) da região do coordenador.
— O objetivo desta carta passa por assegurar
que o investimento do projeto I3 é coerente
com as prioridades da estratégia S3 da região.
Isto também representa apoio às entidades
(incluindo empresas) para beneficiarem do
apoio da subvenção.
— O nível NUTS a que a carta de apoio é
exigida varia conforme a região e o EM, sendo
que todos os membros do consórcio devem
submeter a carta de apoio antes do final do
processo de avaliação.
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Interregional Innovation
Investments Instrument (I3)
Informações Relevantes

1

2

COMPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO

INFORMAÇÕES ÚTEIS
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Interregional Innovation
Investments Instrument (I3)
Notas
Pelo

menos

70%

da

subvenção

deve

ir

para

investimentos

em

empresas

(particularmente PME).
Máximo de 30% da subvenção pode ir para Financial Support to Third Parties (FSTP)
(financiamento em cascata).

IMPLICA

Necessidade de inclusão de empresas no consórcio, em maior ou menor escala:
Híbrido entre orçamento dedicado a FSTP (máx. 30%) e integração de PME e/ou startups
no consórcio (que devem permitir que se atinja os 70% da subvenção para investimento
em empresas).
FSTP não é uma componente obrigatória do projeto, pelo que os 70% de investimento
em empresas podem ser assegurados pelo orçamento alocado a empresas que integrem
o consórcio.

11

Interregional Innovation
Investments Instrument (I3)
Critérios de Avaliação
Calls

Descritivo

Mínimo

Pontuação
Máxima

2.5

5

2.5

5

2.5

5

5

10

17.5

25

Clareza e consistência da proposta, objetivos e
planeamento; em que medida a proposta
responde aos temas e prioridades e objetivos
gerais da call; contribuição para o contexto
Relevância

estratégico e legislativo da UE; dimensão
Europeia/inter-regional; impacto/interesse para
um número de países (UE e outros países
elegíveis fora da UE); potencial para desenvolver
confiança mútua e cooperação transfronteiriça.
Qualidade
problemas
soluções

Qualidade

técnica;

ligações

identificados,
propostas

lógicas

entre

necessidades

(enquadramento

e

lógico

conceptual); metodologia para implementação
do projeto (conceito e metodologia, gestão,
procedimentos, cronograma, riscos e gestão de
risco, monitorização e avaliação); viabilidade do
projeto dentro do cronograma proposto.
Custo-eficácia; orçamento suficiente/apropriado

Custo-eficácia

para uma implementação adequada; melhor
relação custo-benefício.

Impacto

Ambição e impacto esperado a longo-prazo dos
resultados nos grupos-alvo/público geral;
estratégia de disseminação apropriada para
assegurar a sustentabilidade e impacto de
longo-prazo; sustentabilidade dos resultados
depois do fim do financiamento da UE.

Fase 1 – critérios a avaliar: Relevância; Qualidade
(Pontuação: máx. 10; mín. 7)
Avaliação
Fase 2 – Todos os critérios
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