Apresentação
A Anprotec convida para a Missão Técnica Internacional a ser realizada entre os dias 20 a 31de maio
de 2013, em parceria com a European Business & Innovation Centre Network (EBN), com destino a
Bélgica, Holanda, Inglaterra e Irlanda.
A Missão tem como objetivo promover a cooperação entre parques tecnológicos e incubadoras de
empresas brasileiros e habitats de inovação dos países visitados, com foco no fomento à internacionalização de empresas, em especial às atividades de Softlanding.
Para tanto, a programação inclui visitas a centros de inovação e negócios, incubadoras de empresas e agências governamentais, onde serão realizadas reuniões, encontros e diálogos com agentes dos sistemas de
inovação locais. A Missão inclui, ainda, a participação no 22nd EBN Congress (www.ebncongress.eu), cujo
tema principal será “Digital, Cultural and Social Innovation”.
Quem pode participar
• Dirigentes de parques tecnológicos ou incubadoras de empresas que sejam associados à
Anprotec e estejam em dia com a anuidade;
• Secretários municipais ou estaduais de CT&I e Desenvolvimento Econômico e áreas afins;
• Dirigentes de entidades de fomento e apoio aos parques tecnológicos e às incubadoras de
empresas que sejam parceiros de um associado da Anprotec;
• Dirigentes de entidades parceiras da Anprotec.
Estrutura da Missão
A programação da Missão Técnica Internacional será dividida em duas etapas:
ETAPA 1: 20 a 27 de maio de 2013 - Bélgica, Holanda e Inglaterra.
• Visitas técnicas a centros de inovação e negócios (BIC) e incubadoras de empresas;
• Visitas técnicas e reuniões com instituições/centros de CT&I;
• Reuniões com representantes de entidades governamentais.

ETAPA 2: 28 de maio a 1o de junho de 2013, em Londonderry, Irlanda.
• Visitas técnicas a centros de inovação e incubadoras;
• Participação no 22nd EBN Congress.
Investimento
A inscrição deve ser paga em UMA única parcela, até o dia 15 de abril de 2013, conforme apresenta
a tabela a seguir:
Pagamento efetuado até 1o/04 (Early Bird)
3.700 euros

Pagamento efetuado entre 02/04 e 15/04
3.900 euros

Nos valores descritos acima, estão inclusos:
• Participação nas duas etapas da Missão;
• Hospedagem (11 noites em apartamento single, com café da manhã, no período de 20 a 31 de
maio de 2013);
• Caderno Técnico da Missão;
• Certificado de Participação;
• Transporte para todas as visitas técnicas;
• Inscrição no 22nd EBN Congress 2013.
Despesas não inclusas nos valores acima e que deverão ser custeados pelo participante:
• Passagens aéreas;
• Seguros viagem/ saúde - OBRIGATÓRIOS;
• Alimentação (almoço, jantar, lanches);
• Outras despesas (lavanderia, táxi, telefone, internet, uso de business center, city-tour, passeios,
hospedagem fora do período especificado etc).
Condições de participação
Os participantes da Missão Técnica Internacional deverão se comprometer a:
• Participar de todas as atividades previstas na programação da Missão;
•

•

Enviar, na data e idiomas requisitados pela Anprotec, as informações e dados necessários para
inscrição no Congresso da EBN e na elaboração do Caderno Técnico da Missão (perfil da entidade, foto, currículo pessoal etc);
Preencher e entregar à Anprotec, em até 10 dias após o término da Missão, o formulário de avaliação com impressões e conclusões sobre as atividades.

ATENÇÃO: É necessário ter fluência no idioma inglês (não haverá tradução em nenhum momento da
viagem e as atividades do Congresso da EBN ocorrem inteiramente em inglês).
Inscrição
• O prazo final para inscrição se encerra às 23h do dia 15 de abril de 2013, mediante envio do

Formulário de Inscrição, aos cuidados de Aksara Somchinda, via email (aksara@anprotec.org.br) .
IMPORTANTE: Para usufruir do desconto (Early Bird), o prazo de envio do comprovante de depósito é até
às 23h do dia 1o de abril de 2013.
•
•

O número de vagas na Missão é limitado. O critério adotado para o preenchimento das vagas será
a confirmação das inscrições efetivamente pagas.
Em caso de desistência do participante, a Anprotec reterá 30% do valor total de inscrição.

Acompanhantes
Devido à limitação de vagas nos ônibus que efetuarão os deslocamentos para visitas programadas , não
será permitida a participação de acompanhantes da Etapa 1 da Missão. Caso os participantes desejem levar acompanhantes, orientamos a organizar a viagem dos mesmos a partir do dia 29 de maio, com destino
a Londonderry, Irlanda.

