Passo a Passo

O que é o StartUP Voucher?
O Startup Voucher é uma das medidas do Programa StartUP Portugal e
tem como objetivo promover o desenvolvimento de projetos empresariais
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e apresente o seu projeto.
Quem se pode candidatar?
Jovens dos 18 aos 35 anos de idade, que cumpram os seguintes
Obtenha declaração de interesse de uma das incubadoras abordadas
requisitos:
(obrigatória
à data de candidatura).
• Tenham nacionalidade
portuguesa ou residam em Portugal;
• Não se encontrem a beneficiar de uma bolsa para os mesmos fins e
não possuam uma fonte de rendimentos de trabalho;
Se deu os 3 passos acima enumerados, e cumpre as condições gerais de elegibilidade descritas
• Não possuam uma empresa já constituída.

na legislação aplicável, então está em condições de se candidatar ao - Vale Incubação.

Como sea candidatar?
Apresente
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para os serviços acima descritos prestados pela incubadora.
Sabe mais em:
www.iapmei.pt

Mais informação
em:
www.startupportugal.com
www.iapmei.pt
www.startupportugal.com
Cofinanciado por:

