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O projeto AYCH desenvolverá novas abordagens
e intervenções nos Serviços para Jovens no
Espaço Atlântico. Conectando pessoas, ideias,
habilidades, tecnologias e empresas por meio de
uma rede de hubs, o projeto vai desbloquear o
potencial criativo e empreendedor dos jovens,
4.227.620,00€ 2017 / 2020
com foco em temas-chave como inovação,
cocriação de produtos, empreendedorismo
social e empregabilidade. Como resultado, mais
jovens poderão seguir carreiras profissionais ou
educacionais no setor criativo.

A transferência de inovação e conhecimento
produzido pelas IOTs (Organizações de pesquisa
e tecnologia) e o ensino superior para empresas
locais e regionais continuam sendo uma das
lacunas e dificuldades mais importantes em
San Sebastián, Cork, CAAC termos de inovação e crescimento. Tambem é 1.755.870,00 € 2017 / 2020
essencial para gerar a exploração econômica
dos resultados de P&D e particularmente
importante em áreas locais e regionais de
Especialização
Inteligente
(RIS3)
e
oportunidades de inovação.

Cork, Brest, Poitiers

Avilés, Santiago de
Compostela

Cork, Brest, Las Palmas

CAAC

O projeto ADSA ajudará as startups digitais
baseadas na região atlântica a desenvolver seus
negócios fora de suas regiões e países.
2.645.181,33
Contribuirá também para a imagem positiva do
Espaço Atlântico em termos de dinamismo
digital.
Atlantic Social Lab tem como objetivo
desenvolver e promover abordagens e
métodos de inovação social para responder
aos principais problemas sociais de
crescimento do Espaço Atlântico, tanto junto
dos cidadãos, do terceiro setor e das empresas
sociais, como também do setor público.
A parceria implementará e testará pequenas
intervenções de pesquisa para finalmente
aumentá-las e pretende implementar novos
métodos de participação cidadã.

2018 / 2020

1.643.000,00 € 2017 / 2019

O projeto protoatlântico visa desenvolver um
modelo para prototipar e explorar idéias
inovadoras no setor marítimo. A ação terá como
base os espaços de co-working existentes e os
programas especializados de aceleração azul no
setor marinho e reproduzirá histórias de
1.853.894,96 € 2017 / 2020
sucesso. Para isso, serão implementados
programas de aceleração, desde a concepção até
o acesso ao mercado, onde um processo
estruturado e regulatório será usado para
gerenciar a inovação de produtos.

O consórcio de 8 organizações em toda a
Europa
promoverá
e
fomentará
o
empreendedorismo e a cultura empresarial,
fornecendo oportunidades de mobilidade
inspiradoras para novos empreendedores,
melhorando assim o empreendedorismo e a
competitividade, criando um ambiente
favorável para aprimorar a capacidade das
PMEs de desenvolver seus negócios.
Conhecimento, habilidades e atitudes de
negócios para melhorar sua capacidade
tecnológica e gerenciamento de negócios.

553.853,00 €

2017 / 2019

