REGULAMENTO – ANEXO I
CONCURSO DE IDEIAS DE NEGÓCIO – PRÉMIOS

- Prémio GAPI 2.0, no valor de 5 000 €, para o projecto de elevado potencial, a atribuir,
enquanto capital-semente, para a valorização e melhoria do conceito de negócio;
- Prémio ACIC, no valor de 4 000 € (80h em consultoria), para a elaboração do plano
de negócios, atribuído ao projecto que for liderado por uma mulher ou projecto que seja
constituído maioritariamente por mulheres, na lógica do Empreendedorismo no Feminino;
- Prémio IEFP, no valor de 3 000 €, desde que a empresa seja constituída no prazo
máximo de um ano após a entrega do prémio;
- Prémio Câmara Municipal de Coimbra, no valor de 3 000 €, para o projecto que
apresentar a melhor ideia de negócio, desde que enquadrável no programa FINICIA – Fundo
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Concelho de Coimbra;
- Prémio SONAE, no valor de 3 000 €, para o projecto que apresentar a melhor ideia
de negócio na área de Retalho da Sonae (1 500 € e dois computadores portáteis com ligação à
internet gratuita, durante 1 ano);
- Prémio MC-Serviços Financeiros, no valor de 3 000 €, para a melhor ideia de
negócio, preferencialmente nas áreas da Saúde e Tecnologia (oferta de um Plano de Negócios
no valor de 1 000 € e oferta de um total de 40 horas de Consultoria Financeira no valor de
2000€);
- Prémio IAPMEI, no valor de 2 500 €, para apoio à elaboração de plano de negócios,
desde que o projecto tenha enquadramento no Eixo 2 do Programa FINICIA;
- Prémio ANJE, no valor de 2 000 € (40h em consultoria), para a elaboração do plano
de negócios, atribuído ao vencedor do melhor projecto inovador de base tecnológica;
- Prémio Garantia Mútua, no valor de 2 000 €, destinado a capital social da empresa a
constituir oriunda dum projecto premiado do Arrisca C 2011, desde que a empresa seja
constituída no prazo máximo de um ano após a entrega do prémio;
- Prémio Grupo Portucel/Soporcel, no valor de 2 000 €, para o melhor projecto
desenvolvido na área de “Energia e Sustentabilidade" ou na área de "Gestão Sustentável da
Floresta”;
- Prémio IPJ/Finicia Jovem, no valor de 1 500 € - “voucher” em horas de consultoria
para reforço de competências dos promotores - jovens empreendedores (todos os membros da
equipa terão que ter menos de 35 anos), desde que a empresa seja constituída no prazo
máximo de um ano após a entrega do prémio;
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- Prémio IDD - Incubadora D. Dinis, no valor de 1 500 € – incubação física gratuita
durante seis meses e integração na rede de inovação idd.Net – para o melhor projecto de base
tecnológica;
- Prémio IPN-Incubadora, no valor de 1 000 € – Incubação Virtual Co-work para um
máximo de 2 pessoas, durante 12 meses, com acesso ilimitado às instalações e acesso à
internet - para o melhor projecto de base tecnológica;
- Prémio Coimbra Inovação Parque, no valor de 1 000 €, para apoio à elaboração do
plano de negócios, ao melhor projecto a concurso nas áreas estratégicas do Coimbra iParque
(ver http://www.coimbraiparque.pt);
- Prémio NERLEI, no valor de 750 €, traduzido na frequência de um curso de formação
avançada nas áreas de gestão e liderança;
- Prémio Parque Tecnológico de Óbidos (Inovação e criatividade), no valor de 720 €
– um ano de incubação virtual prémio para o melhor projecto na área das indústrias criativas. O
projecto deverá ser posteriormente desenvolvido em Óbidos.
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