Ficha detalhada da Medida StartUP Voucher 2019-2022

Designação do projeto: StartUP Voucher
Código do projeto: POCI-03-33B5-FSE-046057
Objetivo principal: Promoção do Espirito Empresarial
Região de intervenção: Norte, Centro e Alentejo
Entidade beneficiária: IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.
Data de Aprovação: 01-10-2019
Data de Início: 26-07-2019
Data de conclusão: 25-07-2022
Custo total elegível: 5.882.326,67€
Apoio financeiro da União Europeia através do FSE: 4.999.977,67€
Apoio financeiro público nacional: 882.349,00€

A criação de condições para um crescimento inteligente, inclusivo e sustentável, indutor de um novo perfil de
especialização e internacionalização da economia portuguesa, pressupõe o apoio eficiente ao empreendedorismo,
designadamente ao nível do ecossistema.
Importa assim desenvolver mecanismos de apoio e à promoção do espírito empresarial e do empreendedorismo
qualificado e criativo, que permitam consolidar ideias, procurar soluções de financiamento e promover o acesso a redes
de mentoria e parceiros nacionais e internacionais, com vista à capacitação dos empreendedores e à estruturação dos
negócios, que possibilitem a criação de empresas que respondam ao desafio da internacionalização competitiva da
economia portuguesa.
Nas medidas específicas do Programa StartUP Portugal orientadas para o empreendedorismo inclui-se o StartUP Voucher
que se enquadra na área de "Promoção do espírito empresarial" constituindo um objetivo específico do sistema de apoio
a ações coletivas, visando, através da dinamização, capacitação e sensibilização do ecossistema do empreendedorismo,
potenciar o aparecimento de novos empreendedores e empresários que promovam respostas inovadoras aos desafios
sociais e societais visando diretamente o apoio social e/ou externalidades positivas de impacto social na melhoria do
bem-estar da comunidade.
O StartUP Voucher tem por objetivo promover o desenvolvimento de projetos empresariais que se encontrem em fase
de ideia, durante um período máximo de 12 meses, por parte de jovens entre os 18 e os 35 anos, facultando um
conjunto de ferramentas técnicas e financeiras que viabilizem a consequente criação de novas empresas.
Com esta iniciativa pretende-se criar um conjunto de medidas articuladas que favoreçam os jovens no desenvolvimento
do seu projeto de empreendedorismo como forma de entrada na vida ativa, através da disponibilização de apoio
financeiro (bolsa mensal, prémio de avaliação intermédia e prémio de constituição de empresa) e técnico ao longo do
desenvolvimento do projeto (rede de mentores para orientação e acompanhamento individualizado).

