New Frontiers in Food NF4

aceleradora de internacionalización
de PEMES innovadoras da industria
alimentaria

New Frontiers in Food Fast Forward (NF4)
O proxecto NF4 é un acelerador de internacionalización para pemes
agroalimentarias innovadoras, impulsado por unha alianza de cinco
Clusters: Clusaga (ES); Food Valley (NL); Valorial (FR); Vitagora (FR) e
Wagralim (BE).

2018-2019

COSME

€ 595.950

O obxectivo xeral é o desenvolvemento operacional da estratexia de
internacionalización conxunta definida pola asociación de clústers,
unha estratexia intelixente baseada nunha combinación de varias
especializacións interconectadas.
O proxecto define tres cadeas de valor (CV) complementarias que
representan grandes oportunidades de crecemento a nivel
internacional:
• Os alimentos conectados e
• Os alimentos funcionais e ingredientes saudables
• Os produtos alimentarios procesados

O funcionamento do NF4
New Frontiers in Food proporcionará un paquete completo de
servizos de aceleración, co obxectivo de impulsar a colaboración
internacional e o desenvolvemento comercial dun grupo de
pemes alimentarias europeas dentro de catro mercados obxectivo
no estranxeiro cos que o consorcio xa está fortemente conectado.

Canadá

Brasil

China

Estados Unidos

Os clústeres NF4 tamén operarán nun modo de “helpdesk",
ofrecendo asistencia baixo demanda ás PEMES nunha variedade
de campos que se adaptan mellor ás súas expectativas e
necesidades de internacionalización (regulacións, impostos,
certificación e estándares, etc.) facendo ligazón entre partes
interesadas relevantes e expertos.

Fases do proxecto
SOLICITUDE PARTICIPACIÓN EN
EVENTOS INTERNACIONAIS

EXECUCIÓN DO PROXECTO DE
INTERNACIONALIZACIÓN NO
PAÍS OBXECTIVO

Do 15 abril ao 30 maio
Do 15 decembro a 31 xaneiro 2019

1

DIAGNÓSTICO DE
INTERNACIONALIZACIÓN

Avalía o grao de
internacionalización e o
cumprimento dos obxectivos do
proxecto: países obxectivo e
cadeas de valor

2

3

SELECCIÓN DE 50 PEMES
BENEFICIARIAS DO SERVIZO
DE ACELERACIÓN
Participación en eventos
internacionais (concesión
cheque €2.000) e acceso a
servizos do proxecto

4

Beneficios para as PEMES
Apoio en intelixencia de negocios e mercado.

Un
informe de cada país de destino estará dispoñible nunha
plataforma segura con información sobre o mercado e os
actores clave.

Mentoring e coaching intensivos.

Mentores e coaches
membros da
rede dos clústers brindarán capacitación
personalizada ás PEMES en eidos como a regulación, o acceso
ao mercado, o posicionamento no mercado, etc.

Eventos B2B matchmaking nos mercados
obxectivo. O proxecto NF4 organizará axendas B2B para as
PEMEs seleccionadas, en misións integradas en feiras e eventos
de innovación alimentaria existentes.

Eventos tecnolóxicos en Europa.

Recíprocamente, o
consorcio atraerá a actores da innovación e os negocios para
visitar as rexións europeas e crear oportunidades para establecer
contactos internacionais en orixe.

Cheques de internacionalización. Para apoiar ás PEMES
na súa internacionalización, implementarase un sistema de
chques, os cales se destinarán a apoiar a participación das
PEMES nas misións internacionais
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