Regulamento dOS
PRÉMIOS CETEIS

Regulamento dos Prémios CETEIS para o Encontro Tecnológico
Transfronteiriço, no âmbito do projeto CETEIS, no território da
EUROACE.
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1. INTRODUÇÃO

O CETEIS - Centros Transfronteiriça de Apoio ao Empreendedor Inovador é um projeto no âmbito do
Programa Interreg - POCTEP 2014-2020, o Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal. O
CETEIS, que trabalha no desenvolvimento de um novo modelo sob a forma de rede distribuída para a
prestação de serviços avançados para o empreendedorismo e inovação nas PME da EUROACE, tem o
objetivo de contribuir para o empreendedorismo de alto impacto e a competitividade do território.

A rede aspira assim a tornar-se um modelo de referência a nível europeu para os territórios nos quais
existem características geográficas que exigem atenção especial como é o caso do mundo rural e também
um esforço de coordenação para levar serviços públicos ao conjunto da população, combinando o
desenvolvimento económico com a promoção integral do território. Esta realidade marca a necessidade de
abordar um modelo descentralizado de promoção da empresa e inovação que se baseie numa estrutura
de rede e que atinja os diferentes territórios, a fim de gerar um ecossistema inovador, organizado de
forma distribuída no território amplo da EUROACE, orientado para as áreas comuns de especialização
inteligente na euro-região, gerador de uma comunidade dinâmica e capaz de se relacionar com outros
ecossistemas inovadores no mundo.
O consórcio CETEIS é formado por um total de 14 entidades da Extremadura, Alentejo e Região Centro
de Portugal, a EUROACE.

Os serviços avançados oferecidos pela rede CETEIS podem enquadrar-se dentro dos 4 eixos seguintes:

Cultura Inovadora

O CETEIS organiza atividades formativas e de divulgação para dar a conhecer os seus serviços entre
empreendedores, empresas e centros incubadores na Comunidade Autónoma Espanhola da Extremadura,
Alentejo e Região Central de Portugal, a EUROACE.

Formação especializada

O CETEIS oferece um programa de formação especializada dirigida aos agentes de apoio ao
empreendedorismo, empresas e empreendedores, tendo em atenção as suas necessidades específicas.
Assessoria Personalizada

O CETEIS oferece assessoria personalizada para empresas e empreendedores e adaptada às
particularidades de cada ideia de negócio, com soluções adaptadas a cada projeto, com serviços como
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tutoria, análise e monitoramento, diagnósticos de inovação ou assistência em processos de internalização,
financiamento ou desenvolvimento de novos produtos.
Espaços de Incubação

CETEIS conta com 38 espaços de incubação distribuídos em todo o território EUROACE destinados à
implementação de novas iniciativas empresariais, dotados com os recursos necessários para o atendimento
contínuo dos empreendedores, conectados de forma distribuída através dos nós da rede.

Localização de incubadoras físicas CETEIS
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3. Informação Geral

O concurso insere-se no Encontro Tecnológico Transfronteiriço, a decorrer desde o dia 1 de maio até ao dia
6 de junho de 2019, sendo finalizado no IFEBA, em Badajoz. Esta iniciativa resulta da parceria entre as várias
entidades do projeto e tem como objetivo premiar os projetos mais inovadores presentes no evento.

O concurso encontra-se divido em 2 fases, sendo que a primeira fase diz respeito à candidatura do projeto
através do website https://www.ceteis.com/premios-ceteis/ com resposta a um questionário, onde apenas
10 projetos serão selecionados para a segunda fase, onde apresentarão um pitch para o júri, composto por
representantes do projeto CETEIS.
No final, serão atribuídos aos 3 (três) melhores projetos os seguintes prémios:
-

1º LUGAR

2 Bilhetes para um evento internacional de empreendedorismo (exemplo: South Summit / Web Summit)
25 horas de Consultoria Especializada
Acesso a incubadora do programa CETEIS até 31 de dezembro de 2019
-

2º LUGAR

1 Bilhete para um evento internacional de empreendedorismo (exemplo: South Summit / Web Summit)
15 horas de Consultoria Especializada
Acesso a incubadora do programa CETEIS até 31 de dezembro de 2019
-

3º LUGAR

10 horas de Consultoria Especializada
Acesso a incubadora do programa CETEIS até 31 de dezembro de 2019

4. Condições Gerais

A participação no concurso será regida pelas condições especificadas de seguida:

Critérios de Elegibilidade

A seleção será feita priorizando iniciativas empreendedoras que tenham uma abordagem inovadora e
diferenciadora em relação a outras soluções existentes no mercado.
Os requisitos mínimos para participação no concurso são os seguintes:

1. O candidato pode ser um estudante do ensino superior, ou um empreendedor sem empresa constituída,
ou empresa/instituição/associação ainda sem atividade relevante (etapa "early stage" e com menos de 3
anos).
2. O projeto deve ter uma proposta de modelo de negócio, que inclua o impacto económico do projeto.
3. Cada participante só pode apresentar uma única candidatura, a qual se deverá formalizar preenchendo
todas as informações solicitadas em tempo útil.
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Critérios de Avaliação – FASE I

A Fase I do Concurso será avaliada segundo os seguintes critérios:
- Inovação da Ideia;
- Fase do projeto;
- Escalabilidade;
- Viabilidade Económica;
- Equipa;
- Alavancagem;
- Criação de Emprego;
- Integração na Especialização Inteligente da EUROACE.

Critérios de Avaliação – FASE II

A Fase II do Concurso será avaliada através de um PITCH final, com duração de 5 minutos, onde cada
elemento do júri terá a oportunidade de colocar as suas questões/observações no período de 5 minutos.

- Inovação da Ideia;
- Fase do projeto;
- Escalabilidade;
- Viabilidade Económica;
- Equipa;
- Alavancagem;
- Criação de Emprego;
- Integração na Especialização Inteligente da EUROACE;
- Comunicação (Clareza e Objetividade).

O Júri será constituído por representantes das entidades parcerias do projeto CETEIS.

Critérios de Desempate

Em caso de empate entre os finalistas, o júri decidirá as iniciativas vencedoras.
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6. Fases do Concurso

A concurso do Encontro Tecnológico Transfronteiriço estrutura-se como disposto a seguir:

FASE
Inscrição no
Concurso
Seleção
de
Projetos para
Pitch
Comunicação
dos Projetos
Selecionados
para Pitch
Pitch e Entrega
dos Prémios

DATA

DESCRIÇÃO

01/05/2019 – 26/05/2019

Inscrição de projetos

31/05/2019 – 02/06/2019

Comunicação
dos
selecionados para pitch

27/05/2019 – 30/05/2019

7. Desclassificações

06/06/2019

Avaliação de ideias e seleção
projetos

Apresentação do projeto através de
pitch e entrega dos prémios

À organização do Encontro Tecnológico Transfronteiriço é reservado o direito de penalizar qualquer
irregularidade ou atitude antiética cometida pelos concorrentes, desclassificando-os.

Consideram-se situações que levem à desclassificação as seguintes:
•
•

Os projetos que não estiverem presentes na feira durante a cerimónia de entrega dos prémios;
Casos evidentes de má conduta.

8. Disposições Finais

À organização do concurso reserva-se o direito de, em qualquer altura, introduzir alterações ao presente
Regulamento, sem obrigação de prévia comunicação
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