SUBSÍDIOS

CENTRO PARA INOVAÇÃO
E TECNOLOGIA (CIT):
O PROJETO DE VALE DE INOVAÇÃO

O PROGRAMA PME POR KAFALAT

O Vale de Inovação (Innovation Voucher) foi concebido para incentivar a inovação,
oferecendo recursos úteis para PMEs, pesquisadores individuais e institutos de pesquisa
para criar novos produtos, processos, serviços e criar modelos de negócios inovadores;
responderá especialmente às necessidades de pequenas indústrias que não têm meios
de financiar seus próprios projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) ou não têm a
experiência de colaborar com centros de P&D.

Iniciado em 2013, o programa iSME é uma iniciativa de US$ 30 milhões financiada
pelo governo do Líbano e o Banco Mundial. O Programa visa incentivar o mercado de
investimentos em ações, a fim de aumentar o financiamento de investimentos em fase
inicial para empresas inovadoras financeiramente viáveis, novas e existentes em todos
os setores.
O Programa Oferece:

O CIT atuará como um órgão de coordenação entre a oferta de conhecimento das
instituições de pesquisa e os desejos e demandas da indústria local, como parte do
fortalecimento da competitividade do setor privado no Líbano. O sistema de vales
proporciona aos pesquisadores um projeto válido de até 10.000 Euros, cobrindo alguns
de seus custos relacionados a consultoria e pesquisa, desenvolvimento e simulações ou
protótipos relacionados.
Para saber mais sobre este subsídio, consulte www.cit-lb.org

» Subsídios de Desenvolvimento de Conceito de Inicialização (CDG) de até US$ 15.000
para empreendedores que oferecem ideias inovadoras.

» Co-investimento de capital em empresas iniciantes e empresas em fase de crescimento,
juntamente com outro investidor institucional, tais como fundos de capital de risco,
holdings, grupos formais de “business angels” e bancos de investimento. Para se
qualificar para o investimento de capital, o empreendedor precisa de um compromisso
de um investidor institucional para investir na empresa.
Para se inscrever no Programa iSME, você pode entrar em contato com Bassel
Aoun, Gerente de Projeto, pelo e-mail Bassel@kafalat.com.lb, ou inscrever-se online.
Para mais informações sobre o programa iSME,
consulte www.kafalatisme.com.lb

