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Poderão participar no referido concurso todos os empreendedores e start-ups (pessoas coletivas) com
residência fiscal em Portugal ou Espanha, que consigam apresentar trabalhos que envolvam um avanço
nos temas centrais do concurso (energias renováveis, economia circular e luta contra as alterações
climáticas) circunscritos à zona da nossa Eurorregião AAA.
Poderão igualmente participar grupos de profissionais ou pequenas start-ups que concebam um
projeto conjunto.
Estão totalmente excluídas as empresas consideradas “grandes” nos termos da União Europeia, isto é,
que tenham mais de 250 colaboradores e que faturem acima de 50 milhões de EUR por ano, ou cujo
balanço geral anual ultrapasse 43 milhões de EUR, ou as empresas em que mais de 25 % do capital
sejam detidos por uma ou mais empresas consideradas grandes nos termos da definição superior.
O projeto deverá ser apresentado em formato digital, em inglês, português ou espanhol, com a
respetiva:
− Descrição do projeto, que reflita de forma clara o âmbito de aplicação e a proposta de
melhoria apresentada, incluindo um artigo técnico que permita proceder à sua difusão através
dos meios de comunicação.
− Anexos. Serão todos os que sirvam de base ou apoio ao projeto e facilitem a justificação do
mesmo.
− Avaliação do seu arranque. Incluindo tanto a avaliação económica da mesma como a
necessidade de meios para a sua implementação.
Os projetos deverão ser apresentados em suporte digital (através de WeTransfer ou idêntico), com um
máximo de 50 páginas (excluindo imagens, gráficos, fotografias, desenhos, etc.) no seguinte endereço
de correio eletrónico:
andalucia@ciccp.es com C.c.: emprendedores@ciccp.es; gre@oep.pt
Indicando no Assunto “Concurso Eurorregião AAA” e no corpo da mensagem de forma clara os
seguintes dados:
− Título do projeto
− Autor(es) do projeto
− Nome completo do(s) autor(es), assim como a forma de contacto (telefone e correio
eletrónico)
Se o projeto contiver material sujeito a confidencialidade, esse facto deve ser declarado numa CARTA
DE INCLUSÃO no interior da documentação para participar no Concurso, dirigida à "Comissão de
Avaliação".
Será nomeado um júri independente e de profissionais experimentados que analisarão todos os
trabalhos, levando a cabo uma seleção prévia dos 3 que obtiverem uma pontuação mais alta. A
responsabilidade de avaliar cada um dos trabalhos apresentados será sua ou dos especialistas que
nomearem.
Estes projetos selecionados previamente serão apresentados pelos próprios autores (elevator pitch)
no dia cuja data será indicada em breve e na qual será divulgada ao público a decisão definitiva do
vencedor.
Os projetos poderão ser entregues desde o final de março e até ao dia 17/06/2022 às 13:00 horas de
Portugal (14:00 horas da Espanha).

