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PROJEKT

A METABUILDING egy 3 éves H2020 projekt,
amelyet a Kis- és Középvállalkozások
Végrehajtó Ügynöksége (EASME) finanszíroz,
és 3,75 millió EUR összegű innovációs
finanszírozást és támogatást nyújt a kibővített
Épített Környezeti Ágazat több mint 140 kkv-
jának.
15 projektpartner egyesíti erőit annak
érdekében, hogy az innovációt az építőipari
ágazat „hagyományos” értékláncába tereljék
azáltal, hogy létrehoznak egy ágazatközi és
határokon átnyúló együttműködést ösztönző
innovációs ökoszisztémát, valamint egy erre a
célra létrehozott digitális platformot.

CÉLCSOPORTOK
A finanszírozás és a támogatás az alábbi ipari
ágazatok valamelyikéhez tartozó kkv-kra
irányul: építőipar, additív gyártás,
természetalapú megoldások, körforgásos
gazdaság és digitális ipari ágazat.

A projekt finanszírozásban részesült az Európai Unió
Horizont 2020 kutatási és innovációs programjából a
873964 számú támogatási szerződés alapján.

Képviseli:

AUSZTRIA · FRANCIAORSZÁG · MAGYARORSZÁG

OLASZORSZÁG · PORTUGÁLI · SPANYOLORSZÁG

Egyéb Konzorciumi Partnerek

Üzleti HálózatNagy IKT Ipari Szereplő

Működteti:

Képviseli:

CÉLORSZÁGOK



A kaszkádfinanszírozás az Európai Bizottság

egyik mechanizmusa, amely a támogatást

európai projekteken keresztül juttatja el a kkv-

khoz hasonló végső kedvezményezettekhez.

▪ Közvetlen támogatás nyújtása - pénzügyi

vagy nem pénzügyi – kkv-innováció

számára.

▪ Erősíti a kkv-k versenyképességét

nemzetközi együttműködés révén.

▪ Támogatja a kkv-kat a COVID-19

válságból való kilábaláshoz az innováció

révén.

▪ Ösztönzi az építőipar innovációs

potenciálját ágazatközi és határokon

átnyúló együttműködés révén.

▪ Létrehoz egy digitális platformot, amely

támogatja a vállalkozásokat és az

innovációt a kibővített Épített Környezeti

Ágazatban.

METABUILDING HATÁSOK

INNOVÁCIÓS ÖKOSZISZTÉMA

INNOVÁCIÓT TÁMOGATÓ PLATFORM

A projekt integrálja a regionális klasztereket
az ökoszisztémájába, európai szinten hangot
adva nekik, és lehetővé teszi kkv-tagjaik
számára, hogy más piacokra is bejussanak.

A METABUILDING egy olyan digitális

platformot hoz létre, amely az építőipar

valamennyi érdekeltje számára hozzáférhető:

▪ Partner keresés

▪ Csatlakozás együttműködésen alapuló

projektekhez

▪ Fedezze fel a legújabb innovatív

technológiákat

▪ Ismerje meg a meglévő finanszírozást

A digitális platform szorosan kapcsolódik az
Európai Építőipari Technológiai Platformhoz
(ECTP), és a kkv-k innovációjának és
együttműködésének fontos eszközévé fog
válni Európában.

INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁSA

A METABUILDING projekt finanszírozást nyújt

legfeljebb 5.000 EUR értékben az innovációs 

projektek műszaki, jogi és kereskedelmi

vonatkozásainak ellenőrzésére, 

továbbá legfeljebb 55.000 EUR értékben 

együttműködési projektek támogatására.

A pályázati felhívások a projekt honlapján

www.metabuilding-project.eu

és az Európai Bizottság Funding & Tenders

portálján jelennek meg.

▪ Ahhoz, hogy támogathatók legyenek, a kkv-

knak a célországok és ágazatok egyikéhez

kell tartozniuk.

▪ Az együttműködési projektek esetében az

építőipari ágazatban működő kkv-knak

össze kell fogniuk egy másik célszektorba

tartozó kkv-val.


