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	Designação do projeto:   RESTART Algarve
	Código do projeto: 42011
	OBJETIVO PRINCIPAL: Dinamização do Ecossistema Empreendedor da Região do Algarve
	Região de intervenção: Algarve
	Entidade beneficiária: Universidade do Algarve (Líder), NERA e ANJE
	Data de aprovação: 2019/11/27
	Data de início: 2020/01/01
	Data de conclusão: 2021/12/31
	Custo total elegível: € 635.683,57
	Apoio financeiro da UE: € 444.978,50
	Apoio financeiro público: 
	Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: A inovação e o empreendedorismo representam os grandes impulsionadores do crescimento económico e competitividade de uma região, potenciam a criação de postos de trabalho qualificado e são responsáveis pela revitalização de setores tradicionais e diversificação da base económica. No entanto, também estes colocam aos diversos stakeholders regionais um conjunto de desafios que são necessários ultrapassar.  É neste contexto que o presente projeto pretende atuar, promovendo o desenvolvimento de iniciativas que visam estimular o ecossistema empresarial da região, que potenciem as capacidades e as competências dos empreendedores para na criação e implementação de ideias de negócio inovadoras, tal como contribuir para o aumento da taxa de sobrevivência das empresas.  Objetivos1. Capacitar a rede de parceiros regional de um sistema de acompanhamento das diferentes variáveis de desempenho do Ecossistema Empreendedor da Região;2. Estimular e capacitar a Rede de Incubação Regional;3. Promover o empreendedorismo, o desenvolvimento de ideias inovadoras e a criação de novas empresas no Algarve, especialmente nos diferentes domínios da Estratégia Regional de Especialização Inteligente (RIS3 Algarve);4. Assegurar uma ampla divulgação do projeto, objetivos, atividades e resultados, garantindo a disponibilização livre e universal de todos os bens e serviços produzidos.AtividadesPara alcançar os objetivos propostos o projeto prevê a realização das seguintes atividades: • Desenvolvimento do Barómetro do Empreendedorismo;• Realização de ações de sensibilização regionais para a promoção do espírito empresarial;• Realização de workshops temáticos destinados aos empreendedores pertencentes à Rede de Incubação Regional;• Organização de um Roadshow Internacional para a valorização e dinamização do Ecossistema Empreendedor da região;  • Desenvolvimento de um Concurso de Ideias;• Apoio à elaboração de Planos de Negócio;• Atribuição de Bolsas a Jovens Empreendedores;• Realização de ações de Coaching Empresarial para apoiar o desenvolvimento de ideias de negócio;• Realização de uma Conferência Regional para a promoção do Empreendedorismo.Por fim, os resultados a alcançar pelo projeto são:8 Sessões de sensibilização;295 Participantes nas ações do projeto;5 Workshops na Rede Regional de Incubadoras; 6 Ações de Capacitação para Empreendedores;16 empresas criadas nos diferentes domínios de especialização da RIS3;1 Barómetro para o Empreendedorismo10 Empreendedores participantes na Websummit 20201 Painel de potenciais investidores4 RoadShows Internacionais1 Concurso de ideias6 Ações de Capacitação de empreendedores45 Participantes nas ações de capacitação5 Prémios atribuídos a ideias de negócio inovadoras10 Planos de Negócio7 Bolsas a Jovens Empreendedores12 Sessões de coaching empresarial/ apoio a criação de empresas12 Planos de Negócio1 Plano de Comunicação do projeto1 Pack de materiais promocionais do projeto1 Conferência regional para a promoção do Empreendedorismo60 Participantes na Conferência Regional para a promoção do empreendedorismo1 Relatório de acompanhamento (intermédio) do projeto1 Relatório final do projeto


