Designação do Projeto: YEB - Young Entrepreneurs' Boosting
Código do Projeto: POCI-03-33B5-FSE-072611
Objetivo Principal: O projeto YEB pretende capacitar os jovens das regiões do interior para o empreendedorismo
qualificado, através de metodologias inovadoras que promovam o espírito empresarial, como resposta aos desafios
sociais e societais associados à valorização dos territórios de baixa densidade empresarial.
Região de Intervenção: Centro e Norte
Entidades Promotoras:
502280271 | NERVIR – Associação Empresarial (Beneficiário Líder)
502280360 | AEBB - Associação Empresarial da Beira Baixa
Data de aprovação: 23-02-2021
Data de início: 01-01-2021
Data de conclusão: 30-06-2023
Custo total elegível: 591.104,38€
Apoio financeiro da UE: 502.438,72€
NERVIR | 272.040,49€
Objetivos, atividades e resultados esperados:

AEBB | 230.398,23€

Objetivos Estratégicos
 Sensibilizar para o empreendedorismo, estimular as capacidades empreendedoras dos jovens empreendedores das
regiões e promover o nascimento de novas empresas;
 Valorizar os recursos endógenos e a capacidade empresarial do interior;
 Captar investimento e fixar pessoas no interior;
 Tornar os territórios do Interior mais competitivos
Atividades do Projeto
1. Elaboração de estudo: “Novas ideias de negócios de Base Regional: startups diferentes para resultados diferentes”
2. Bootcamp Ideation (50 participantes)
3. Mentoria de construção de negócios (32 participantes)
4. Setup (24 participantes)
5. Comunicação e disseminação
 Imagem do projeto
 Plataforma eletrónica
 Newsletters
 Assessoria de comunicação e Social Media Marketing
 Seminário de encerramento
Indicadores
 Número de empresas criadas até 6 meses após a conclusão da intervenção/projeto em atividades intensivas em
conhecimento e/ou tecnologia, no âmbito dos desafios sociais e societais
 Número de empresas criadas até 6 meses após a conclusão da intervenção/projeto em atividades das indústrias
culturais ou criativas, no âmbito dos desafios sociais e societais
 Número de jovens estudantes do ensino superior que se consideram mais capacitados, no âmbito das temáticas do
projeto, face ao total de jovens do ensino superior que beneficiaram das ações e resultados
 Número de jovens/empreendedores que pretendam criar o próprio emprego/empresa que se consideram mais
capacitados, no âmbito das temáticas do projeto, face ao total de jovens/empreendedores que pretendam criar o
próprio emprego/empresa que beneficiaram das ações e resultados

