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Általános információk
Célok
Jelen pályázati felhívás innovatív szellemi tulajdonjogok engedélyezését biztosító közvetítő
szolgáltatások fejlesztésének támogatására irányul. A fejlesztéssel érintett közvetítő
szolgáltatásokkal szemben elvárás a transznacionális jelleg biztosítása, melynek révén az
Európai Unió tagállamai, vagy az SMP COSME program társult államai közül legalább három
lefedése biztosított. A támogatott pályázatok keretében különösen a következő tevékenységek
megvalósítására nyílik lehetőség:
• a Horizon 2020 program, a COSME (Enterprise Europe Network és klaszterek), valamint a
digitális központok kontextusában kidolgozott megoldások feltérképezése;
• az innovatív megoldások iránti kereslet azonosítását szolgálón stratégiák kidolgozása;
• közepes és nagyvállalatokkal interjúk elkészítése arra vonatkozóan, hogy innovációs
igényeik azonosítása, az ennek megfelelő szolgáltatások kialakítása milyen kihívások elé
állítják őket;
• az innovációs környezet átvizsgálását szolgáló mesterséges intelligencia használata, az
azonosított igényeknek megfelelő projektek felkutatása céljából;
• az innovatív megoldásokat igénylő közepes és nagyvállalatok adatbázisának összeállítása;
• az induló vállalkozások és a kis- és középvállalkozások támogatása üzleti vonatkozású ügyeik
előkészítésében, engedélyezési folyamatokban;
• A vállalkozásokat az igényeiknek megfelelő partnerek illetve (többek között az Európai Unió
által ﬁnanszírozott projektek, a Horizon program eredményei, klaszterek, az Enterprise Europe
Hálózat valamint digitális központok által nyújtott) lehetőségek megtalálásában támogató
informatikai és mesterséges intelligencia eszközök fejlesztése;
• kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások nyújtása az érintett felek részére;
• induló vállalkozások, kis- és középvállalkozások illetve potenciális partnereik közötti
tudásátadást támogató eszközök fejlesztése és használata;

• visszajelzések összeállítása a piaci akadályok és kihívások vonatkozásában, illetve
jógyakorlatok azonosítása.
Részvételi forma

Választható

Konzorcium

Pályázatot egyetlen pályázó vagy több jogosult pályázóból álló
konzorcium nyújthat be.

Pénzügyi információk
Teljes keret

800.000 EUR

Támogatási forma
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