ReStartSMEs
Objetivos Estratégicos

Visão
Apoiar as PMEs na adaptação às mudanças das cadeias de valor e da procura, acompanhando-as na adoção de novas
tecnologias para a realização dos conceitos da indústria 5.0, de modo a impulsionar a recuperação da economia.

Atividades

1

Mapear as PMEs Tradicionais.

•

Identificação e análise das
necessidades e desafios da
digitalização
das
PMEs
tradicionais.

•
•

•

Criar oportunidades concretas de colaboração entre PMEs tradicionais europeias no
setor de manufatura e conhecimento tecnológico.

2

Preparação e divulgação
de PMEs

•

Definir o foco temático para as
Alianças Estratégicas (AE).
Definir um conceito de
programa de formação para os
membros da AE.
Lançamento do aviso de
candidatura à Expression-ofInterest.

Parceiros

Criar 15 Alianças Estratégicas entre as PMEs tradicionais e PMEs com soluções
tecnológicas.

•

•

•

Programa de
Formação e alianças
estratégicas

3
•

Criar 15 Alianças Estratégicas
entre as PMEs tradicionais dos •
setores de manufatura com
base
no
foco
temático
previamente
identificado
e
validado no WP1.
•
Identificar os principais desafios
comuns
que
as
PMEs •
tradicionais de cada A.E.
enfrentam atualmente.
Desenvolvimento
de
um
programa de Formação para a
Indústria 5.0.

•

4

Criação de ligações entre
A.E. e PMEs tecnológicas

Mapear as PMEs com soluções
tecnológicas.
Apoiar as PMEs tradicionais para
estabelecer uma ligação com as
PMEs que possam fornecer soluções
tecnológicas.

•

Desenvolvimento de um
portfólio de PMEs com
soluções tecnológicas.

•

Recolher as informações
adquiridas ao longo de
toda a implementação
do projeto.

Organizar 5 Hackathons híbridos.
Oferecer assistência técnica às PMEs
tradicionais, durante e após cada
Hackathon.
Desenvolver um Roadmap de
adoção tecnológica para todas as
PMEs tradicionais dispostos a
participar no Matchmaking

•

Organizar
5
Matchmaking .

eventos

de

•

Fornecer suporte personalizado a
nível financeiro (público ou privado).

Politicas de
Recomendação e
sustentabilidade

•

Fornecer recomendações
políticas.

•

Realizar 2 reuniões com
objetivo de partilha,
validação e consolidação
dos resultados do projeto
com os stakeholders.

Aumentar a adoção de conceitos da Indústria 5.0 e tecnologias-chave.
Apoiar as PMEs com soluções tecnológicas a expandir o seu mercado potencial na UE,
ligando-as aos potenciais adotantes das suas tecnologias no âmbito de 5 hackathons,
eventos de matchmaking e alianças estratégicas.
Aumentar e melhorar a cooperação entre as organizações de clusters no setor de
manufatura e a sua ligação nos centros tecnológicos.
Melhorar a resiliência das PMEs através da captação de conceitos da Indústria 5.0 e
das principais tecnologias de habilitação, abrindo também caminho à transição para
a sustentabilidade ambiental.
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