
ANEXO I

Escopo - Edital de apoio a projetos estratégicos alinhados às competências produtivas dos
ecossistemas regionais de inovação do Estado do Rio Grande do Sul do Programa INOVA RS

O Programa INOVA RS visa fortalecer os ecossistemas regionais de inovação do Estado do Rio

Grande do Sul por meio da articulação entre a sociedade civil organizada e os setores empresarial,

acadêmico e governamental, em prol de uma agenda comum de desenvolvimento econômico e

social. Esta agenda articula projetos voltados ao desenvolvimento econômico e social das regiões,

empregando os ativos existentes no Estado. Em atendimento aos objetivos declarados no Decreto de

sua instituição, Nº 54.767, de 22 de agosto de 2019, são objetivos do Programa INOVA RS:

I - Implementar uma estratégia central de articulação entre a sociedade civil organizada e os

setores empresarial, acadêmico e governamental;

II - Impulsionar um novo ciclo de desenvolvimento econômico e social no Estado por meio da

inovação, da ciência, da tecnologia e do empreendedorismo;

III - Promover a inclusão social na economia do conhecimento; e

IV - Criar um ambiente que estimule a permanência do capital intelectual e de

empreendedores no Estado, bem como promover a atração de recursos humanos altamente

qualificados em áreas inovadoras.

O Programa INOVA RS estimula o investimento em inovação tecnológica para potencializar o

crescimento do Estado e torná-lo um lugar capaz de gerar, reter e atrair empreendedores, negócios e

investimentos intensivos em conhecimento. A fim de contribuir para o desenvolvimento do Programa

INOVA RS, o Edital SICT 02/2022 tem por objetivo apoiar projetos estratégicos alinhados às

competências produtivas nos ecossistemas regionais de inovação do RS, que envolvam a formação

de parcerias entre as instituições de ciência e tecnologia e no mínimo uma empresa, bem como com

entidades da sociedade civil organizada e entidades públicas interessadas na execução de projetos

que contribuam para a definição de uma agenda comum de desenvolvimento entre os atores

regionais, em processo voltado ao fortalecimento do ecossistema gaúcho de inovação. Serão

concedidos R$ 8.068.886,00 (oito milhões, sessenta e oito mil oitocentos e oitenta e seis reais),

sendo destinado R$ 1.008.610,75 (um milhão, oito mil seiscentos e dez reais e setenta e cinco

centavos) para cada um dos oito ecossistemas regionais de inovação que integram o Programa

INOVA RS, com prazo de execução de 24 meses.

É exigida qualificação técnica da ICT proponente para a execução do projeto, cuja proposta deve

incluir descrição de sua infraestrutura física disponível, competências tecnológicas e em inovação,



experiência em executar parcerias com empresas e dados de recursos e subvenções econômicas

obtidas junto a outras instituições e seus resultados.

Os projetos serão avaliados, entre outros critérios, por seu potencial de impacto para o

desenvolvimento econômico dos ecossistemas regionais de inovação, bem como a configuração de

parcerias para maior abrangência e alcance das soluções provenientes dos projetos a serem

apoiados. Deste modo, serão melhor pontuados projetos com melhor consistência técnica e

qualificação da equipe envolvida.


