OPORTUNIDADES
Apresentamos nova(s) oportunidade(s) na sua Área de atuação.

Anprotec/Samsung/CCEI - Creative Startups: Programa de Promoção da Economia
Criativa 2017
Descrição
O Programa de Promoção da Economia Criativa é resultado de uma parceria firmada em 2015
entre a Anprotec, a Samsung e o Centro Coreano de Economia Criativa e Inovação (CCEI), e tem
como objetivo identificar, selecionar e oferecer suporte a empreendimentos inovadores em áreas
de interesse da multinacional sul-coreana.
Nota: O Programa é desenvolvido por meio de rodadas, que têm duração de aproximadamente
seis meses. A cada rodada, um novo grupo de startups é selecionado para participar, passando a
ser apoiado pela Samsung, Anprotec e incubadoras de empresas pré-selecionadas em diferentes
regiões do Brasil.

Data Limite
20 de agosto de 2017.

Elegibilidade
Os interessados devem consultar os Requisitos para Elegibilidade (página 3).

Benefícios
O aporte financeiro que pode variar de R$50.000,00 a R$250.000,00, incluindo as taxas
administrativas que os projetos selecionados terão de repassar para as incubadoras que irão
administrar os projetos e impostos inerentes a atividade de cada empreendimento.
Ao ingressar no Programa, a empresa selecionada participa de uma série de atividades,
desenvolvidas ao longo da rodada. Entre essas atividades, destacam-se:
1. Apresentação das startups para equipe especializada da Samsung, por meio de pitch
sessions;
2. Mentoria com equipe técnica da Samsung sobre temas estratégicos, tais como economia
criativa, design de produtos, marketing digital e tecnologias da empresa;
3. Desenvolvimento de modelo de negócios;
4. Suporte e apoio de incubadoras selecionadas pelo programa;
5. Treinamentos focados na criação de empreendimentos inovadores, inspirado no modelo
coreano de cultura de economia criativa, implantado na Coreia do Sul pelo CCEI Daegu.

OPORTUNIDADES
Forma de Solicitação
Os interessados devem preencher o Formulário de Inscrição.
Nota: As startups devem apresentar seus projetos de produtos ou serviços em umas ou mais áreas
de interesse do Programa.

Observações
Serão selecionadas entre dez e vinte startups.

Contatos
economiacriativa@anprotec.org.br

Home Page
http://anprotec.org.br/samsung/

Fonte
As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora.

