Programa de Apoio ao SRI (Sistema Regional de Inovação) investirá até R$ 30 mil por projeto
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A Prefeitura de Bandeirantes, através da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo e da
Sala do Empreendedor, comunica que o prazo de inscrição para participar do Edital de
Inovação do Programa de Apoio ao SRI (Sistema Regional de Inovação) do Norte Pioneiro
termina no próximo dia 13 (terça-feira). O Edital de Inovação para chamada pública 14/17 está
disponível no site da Fundação Araucária ( &nbsp; http://www.fappr.pr.gov.br/ ).
O programa é destinado a empresas emergentes de base tecnológica (startups) e foram
disponibilizadas cinco (05) vagas para cada um dos municípios que compõe o SRI:
Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Cambará, Andirá e Bandeirantes. Segundo o secretário
José Roberto Altizani, interessados passarão por um processo seletivo que incluirá o envio da
proposta e documentação, prazo para recursos, análise técnica e avaliação de mérito. Os
empreendedores selecionados terão aporte financeiro, por projeto, de até R$ 30 mil para o
desenvolvimento e inserção de seus produtos ou processos inovadores no mercado. “O
objetivo é apoiar as startups para promover a inovação regional com seus produtos, ideias,
protótipos. Estamos à disposição na nossa Secretaria ou na Sala do Empreendedor para
esclarecimentos sobre o Edital ou outras informações pertinentes”, destacou Altizani. Para
cada cidade participante do SRI será destinado R$ 150 mil, totalizando investimento de R$ 750
mil.

O Programa de Apoio ao SRI é desenvolvido pelo Governo do Estado e Fundação Araucária
em parceria com o SEBRAE/PR, Tecpar (Instituto de Tecnologia do Paraná), prefeituras,
entidades comerciais e instituições de ensino superior.

Informações sobre como funciona o programa de apoio podem ser obtidas também na Sala do
Empreendedor ou na Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo, ambos em anexo ao prédio
da Prefeitura de Bandeirantes que fica na Rua Frei Rafael Proner, 1457, centro, e com telefone
(43) 3542-4525.
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