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MINE.THE.GAP AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO 

 Aviso de Abertura de Concurso 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ü Projeto:  

Criação e Integração de Novas Cadeias de Valor Industrial para PME nos sectores das 
Matérias-Primas Minerais (minas e pedreiras) através das TIC, Economia Circular, 
Eficiência de Recursos e Apoio à Inovação Avançada de Fabrico. 

Ü Acrónimo: MINE.THE.GAP 
 

Ü Nº da Candidatura: MINE.THE.GAP -Call1-2021-2022 
 

Ü Título da Candidatura MINE-THE GAP Open Call for Proposals for 
Innovation Projects 
 

Ü Número do contrato de subvenção: 873149 
 

Ü Tipo de Projetos: 
 

 
Tipo de Projeto TRL 

Coberto 
Duração do 

Projeto Consórcio de Candidaturas 

MINE-PoC:  conceção e 
implementação de um 
protótipo para demonstrar a 
viabilidade da solução 
proposta. 

TRL6-7 

 
9 Meses Consórcio constituído 

por 2 PME no mínimo, e 
no máximo 3. 

 De pelo menos 2 
sectores diferentes e 2 
países diferentes. 

MINE-Demo:  desenvolvimento 
e ensaio em ambiente de 
produção para demonstração 
de piloto totalmente funcional 
com todas as principais 
características do 
produto/serviço/solução. 

TRL7-8 

 
12 Meses 

 

 

 

 

 



Ü Datas: 

Data de Abertura 3 de Março 
Data de Fecho 5 de Maio às 17:00 (CET) 
Avaliação e seleção 2 Meses 
Comunicação da decisão  30 de junho 
Início de projetos (Max) Até 1 de setembro  

Ü Financiamento: 

Financiamento máximo 
por PME/projeto 

MINE-PoC 25.000,00 € 
MINE-Demo 50.000,00 € 

Financiamento máximo 
por projeto: 

MINE-PoC 75.000,00 € 
MIN-Demo 150.000,00 € 

Tipo de apoio financeiro: 100% - Voucher  

Pagamentos 

50% com a assinatura do Contrato 
25% após 6 meses de execução e com relatório 
intermédio 
25% após relatório final 

Uma PME pode candidatar-se a vários vouchers, mas o financiamento total 
concedido a uma Empresa não pode ultrapassar os 60.000€.  
O montante total do apoio financeiro direto às PME nesta Candidatura, ao abrigo 
do MINE.THE.GAP, é de 1,5 Milhões de euros. 

Ü Natureza dos Beneficiários: 

As PME dos seguintes sectores podem candidatar-se aos Vouchers MINE.THE.GAP: 

! PMEs do setor mineiro e das matérias-primas. 

! Qualquer PME que acrescente valor tecnológico e de inovação na 
cadeia de valor do setor das matérias-primas e no setor mineiro, 
incluindo: Empresas de exploração mineira, exploração de pedreiras, 
prospeção, extração, processamento, conceção, produção, utilização, 
reutilização, reparação, reciclagem. 

 
! PMEs de "sectores fornecedores" (TIC, economia circular, eficiência de 

recursos e fabrico avançado). 

! Qualquer PME que acrescente valor de tecnologia e inovação a aplicar 
na cadeia de valor no setor das matérias-primas e no setor mineiro: 
TIC, Economia Circular, Eficiência de Recursos/Sustentabilidade, 
Tecnologia Verde e Fabrico Avançado. 
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Os vouchers MINE.THE.GAP apoiarão os projetos que respondam aos 10 desafios 
da cadeia de valor do setor das matérias-primas e da indústria mineira, de 
acordo com o seguinte diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ü Língua de submissão: Inglês 
 

Ü Informações, submissão e outras informações, em: 
 
https://h2020-minethegap.eu/login/ 

Ü Pontos de contacto:  

 

   

IDiA 

Nina Hoppmann 

nina.hoppmann@idia.es 

AXELERA 

Aline Richir 

Aline.richir@axelera.org 

DIGIPOLIS 

Hanna Vallo: 

Hanna-maria.vallo@digipolis.fi 

ACPMR 

Marta Peres 
marta.peres@clustermineralresources.pt 

GKZ 

Meng Chun Lee 

mengchun.lee@gkz-ev.de 

WMRC 

Joana Kulczycka 

kulczycka@meeri.pl 
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