Designação do Projeto | Link Me Up - 1000 ideias - Sistema de Apoio à co-criação
de inovação, criatividade e empreendedorismo
Código do Projeto | POCI-03-33B5-FSE-072070
Objetivo Principal | Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar
a mobilidade laboral
Região de Intervenção | 47% Centro
30% Norte
23% Alentejo
Entidades Beneficiárias |
Promotor Líder

Copromotores

Data de Aprovação | 02/12/2020
Data de Início | 12/02/2021
Data de Conclusão | 30/06/2023
Custo Total Elegível | 5.562.774,12€
Apoio Financeiro da União Europeia | 4.728.357,97€ (Fundo Social Europeu)
Apoio Financeiro Público Nacional | 834.416,18€

O Link Me Up – 1000 ideias, Sistema de Apoio à co-criação de
inovação, criatividade e empreendedorismo, é um projeto que junta
13 Institutos Politécnicos portugueses para promover o espírito
empresarial através da capacitação de jovens estudantes e/ou
empreendedores com vista ao incremento da qualidade do emprego
e à criação de empresas inovadoras.

13 Politécnicos
5,6 M€ / 4,7 M€ FSE
1.000 ideias apoiadas
Formação de equipas para apoio
à co-criação de inovação na
resolução de desafios
empresariais
Desenvolvimento de concursos
de ideias e planos de negócio
para seleção de projetos com
potencial empreendedor com
vista à criação de empresas

Mentoria e coaching para apoio à
resolução de desafios
empresariais, consolidação de
planos de negócios e
implementação do projeto
empresarial

Estudo de avaliação do
impacto do projeto

Dinamização de atividades de
imersão em ambiente
empresarial

Gestão técnica do projeto

Ações de promoção do
projeto e divulgação de
resultados

Realizações e Resultados |

Número de projetos de ideias apoiados

1.000
Ideias apoiadas

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

50
Empresas criadas

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

75%
Jovens estudantes do ensino superior mais capacitados

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 resultado.

75%
Jovens/empreendedores que pretendem criar o próprio emprego

Número de ações de
sensibilização/capacitação/
demonstração dirigidas a jovens
estudantes e/ou empreendedores

103.653
Ações dirigidas a jovens

Número de jovens estudantes do ensino
superior que foram abrangidos no âmbito
das ações do projeto

14.514
Estudantes do ensino superior abrangidos

Número de jovens/empreendedores que
pretendam criar o próprio
emprego/empresa que foram abrangidos
no âmbito das ações do projeto

63
Jovens/empreendedores que criaram o próprio emprego

