2019.11. szám

Újdelhi Hírek
Tudomány és Technológia
2019. 03. 23 – 2019. 03. 29
A Hírlevél célja, hogy napi aktualitásokat foglaljon össze legfőként India, esetenként az
akkreditált országok tudományos és technológiai, valamint környezetvédelmi helyzetéről,
amelyek esetleg lehetővé teszik, hogy ajánlataikkal gyorsan reagálhassanak a potenciális
hazai szereplők az egyes eseményekre, illetve ötleteket kapjanak az indiai TéT
együttműködések lehetséges irányaira.
Ilyen esetekben kérem, forduljanak hozzám a további lépések érdekében.
Hírlevél lemondása: hilda.farkas@mfa.gov.hu

INNOWWIDE – Innovation World Wide
Mivel az elmúlt héten az Asia-Pacific Association for International Education 14th
konferenciáján és kiállításán vettem részt, nem volt lehetőségem a szokásos hírlevél
összeállítására. Azonban olyan fontos információhoz jutottam, amit minél előbb közre
szeretnék adni, ezért ez a szám kizárólag ezzel a témával foglalkozik.

INNOWWIDE – KKV pályázat
A Horizon 2020 új, az innovatív európai kkv-k támogatására szolgáló pályázati eszközt nyit,
amelynek célja, hogy segítse az Európán kívüli nemzetközi piacok elérését.
A program neve INNOWWIDE, és két nyitott felhívást tartalmaz az európai kkv-k számára,
amelyben nemzetközi partnerekkel közösen vehetnek részt. Az első hívás 2019. április 1-én
nyílik meg. A pályázatról bővebben: https://innowwide.eu/
A finanszírozás egy európai kis- és középvállalkozás számára történik, amely lehetővé teszi az
Európán kívüli piacokon innovatív megoldások megvalósítását egy alvállalkozóval
együttműködve. Ez utóbbi lehet szállító, ügyfél, tanácsadó, jogi tanácsadó, kutató és fejlesztő,
együttműködő vagy végfelhasználó (nem feltétlenül KKV). Ez jó alkalom azon európai kkv-k
számára, akik az indiai piacot igyekeznek elérni. A támogatás mértéke a költségek legfeljebb
70%-a, a projektek 60.000 EUR rögzített támogatással kerülnek finanszírozásra.
Az EBN április 9-én szervez egy webináriumot (lásd alább a bemásolt tájékoztatót).
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INNOWWIDE Granting Scheme for European SMEs Approaching
International Markets
Going International – EBN Opportunities

Event Details:




Date & Time: 9 April 2019, 2.30 - 3.45 pm CET
Location: Go2Webinar
Registration Link: https://attendee.gotowebinar.com/register/4838840020627485441

Event Description:
On April 9, EBN organises a webinar to present a brand-new funding opportunity providing European
SMEs with a head start in target markets outside Europe: INNOWWIDE.
The INNOWWIDE programme helps innovative SME gain access to new international markets by
funding viability.
Assessment projects to be deployed in cooperation with local stakeholders around the world. Two
calls will be implemented with a total budget of 7,2M€, allowing to fund 120 VAPs (60k€/VAP), and
targeting markets of developing countries, large emerging economies and developed countries with
the same allocation for each of these three country categories.
The webinar will provide practical information for SMEs in Europe and potential R&I partners in third
countries about the first INNOWWIDE call, which opens on 1 April 2019.
Participants will learn about the scope of INNOWWIDE and how to apply for it.
Moreover, the webinar aims to connect with EBN members and BSOs interested in further
disseminating this opportunity with their networks. These organisations will be provided with
dedicated instruments and tools.
The session will also be the opportunity for potential applicants to raise requests of getting
connected to partners in target markets, and for EBN members and partners outside EU to propose
themselves to support this partnering process. If interested in this opportunity, please email
Chiara.Davalli@ebn.eu before March 30th.

Target Audience:
European SMEs, EBN members, EUBICs, Business Support Organisations, Networks

Moderators and Speakers:




Chiara Davalli, EBN
Peter Lalvani, EUREKA Network
Margaret Mulligan, EBN

Tentative Agenda (CET):






14.30-14.40 > Introduction about INNOWWIDE and the webinar > Chiara Davalli, EBN
14:40-15:00 > INNOWWIDE call for VAPs > Peter Lalvani, EUREKA Network
15:00-15:15 > Q&A
15.15-15.30 > Connecting ecosystems: INNOWWIDE and EBN networks at your service > Chiara
Davalli/Margaret Mulligan, EBN
15.30-15.40 > Get involved (SMEs and BSOs call to action) > Chiara Davalli, EBN

Dr Farkas Hilda
TéT Szakdiplomata, Újdelhi

Elérhetőség: hilda.farkas@mfa.gov.hu tel: +91-11-2688-1135, mob: +91-9911-452-848
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