
 
 

 
 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Fundacja Technology Partners, jako jedyny polski partner uczestniczy w międzynarodowym konsorcjum 

ACTTiVAte (PAn-European Clusters for Technology Transfer and new VAlue chains, 

http://www.acttivate.eu), którego celem jest finansowe i organizacyjne wsparcie małych i średnich 

przedsiębiorstw, które dostrzegają szansę rynkową dla technologii wykorzystywanych w innych 

sektorach, niż docelowy. 

 

Celem projektu ACTTiVAte jest wspieranie międzysektorowej współpracy przy tworzeniu innowacji 

przez MŚP z czterech różnych sektorów – sektora lotniczego, rolnictwa, ochrony zdrowia oraz 

informatycznego. 

 

Działania w ramach projektu koncentrować się będą na opracowywaniu strategii, które umożliwią 

klastrom zaangażowanie MŚP w działania zmierzające do wytworzenia nowych usług i wyrobów, a 

tym samym tworzenia nowych łańcuchów wartości oraz branż w Europie.  

 

Nabór wniosków na dofinansowanie jest otwarty do 5 września 2017 na stronie http://acttivate.eu/call-

for-proposals  

 

Zapraszamy uczestników Państwa kastra do udziału!  

 

 

Fundacja Technology Partners 

http://www.technologypartners.pl 

http://www.acttivate.eu 

 

 

Dodatkowe informacje: acttivate@technologypartners.pl  
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“This project has received funding from the European Union’s
H2020 research and innovation programme under grant
agreement No 691473”.

“Any communication activity related to the action must indicate that it reflects only the author's view and that the Agency is not responsible for any use that may be made of the information it contains”.
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Napisz do nas: acttivate@technologypartners.pl 

DOFINANSOWANIE DO 50 TYS. EUR

Jesteś możliwym 
beneficjentem grantu, jeśli  

chcesz wykorzystać 
potencjał biznesowy dla 

technologii używanej 
w jednym z czterech 
kluczowych sektorów 

w innym z tych sektorów.

Jesteś możliwym 
beneficjentem grantu, jeśli  

chcesz wykorzystać 
potencjał biznesowy dla 

technologii używanej 
w jednym z czterech 
kluczowych sektorów 

w innym z tych sektorów.



PROSTA PROCEDURA REJESTRACJI

• Wejdź na stronę 
www.acttivate.eu/call-for-
proposals

• Kliknij w duży niebieski 
klawisz
• “CLICK HERE TO ACCESS THE 

PROPOSAL MANAGEMENT 
PLATFORM”

• Kliknij na “Register” 
w prawym górnym rogu

Albo pójdź na skróty i po 
prostu wejdź na:

www.acttivate.bal-
pm.com/Acttivate/registrati

on/

Napisz do nas: acttivate@technologypartners.pl 
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ZŁÓŻ WNIOSEK DO 5 WRZEŚNIA 2017

PO REJESTRACJI

• Ściągnij wniosek ze strony

• Wypełnij wg podanych wskazówek

• Zarejestruj się na platformie 
współpracy międzyklastrowej

www.acttivate.eu/cluster-collaboration-tool

• Zapytaj nas o radę. Mail na dole 
strony.

CO BĘDZIE OCENIANE?

• Innowacyjność w kontekście
• międzysektorowego przeniesienia technologii

• sektora docelowego

• łańcucha wartości

• Doskonałość technologiczna 
proponowanego rozwiązania, tj. jakość, 
przejrzystość i wiarygodność metodologii 
wdrożenia

• Potencjał biznesowy

• Wpływ na rozwój regionu

Napisz do nas: acttivate@technologypartners.pl
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