FICHA DE ADESÃO À ACELERADORA FIREFIGHTING OPEN INNOVATION LAB - CILIFO
CILIFO (www.cilifo.eu) é um projecto de cooperação transfronteriça Espanha-Portugal que se enquadra
dentro do Objetivo Temático 5 do Programa Operativo POCTEP: ‘Promover a adaptação às alterações
climaticas em todos os sectores’, assim como na Prioridade de Inversão 5b ‘Fomento da inversão para
abordar os riscos específicos e a garantía de adaptação frente às catástrofes e desenvolvimento de
sistemas de gestão de catástrofes’.
Em particular, os seus objetivos são:
-

-

Reforçar e juntar a cooperação, os procedimentos de trabalho e a formação entre os dispositivos de
Prevenção e Extinção de Incêndios Florestais na área de cooperação da Eurorregião AlentejoAlgarve-Andaluzia.
Promover a criação de emprego duradouro e de qualidade na zona; reduzir o custo económico dos
incêndios criando economia rural ligada à paisagem.
Melhorar a capacidade de resposta perante os incêndios florestais das administrações e autoridades
implicadas na luta contra os mesmos nas três regiões participantes.

A empresa _____________ tem interesse / procura participar no Firefighting Open Innovation Lab,
apoiando os seus objetivos encaminhados à prevenção e luta contra incêndios. Portanto, passará a ser
considerada como entidade empreendedora aderida ao programa Open Innovation Lab de CILIFO,
recebendo para o mesmo os serviços de apoio por parte da FINNOVA.
FINNOVA prestará serviços de apoio, promovendo o desenvolvimento do Empreendedor e fomentando
desta forma a inovação dentro do Open Innovation Lab de CILIFO. Os serviços oferecidos serão os
seguintes:
1. POSSIBILIDADE DE PROVAS PILOTO E ESCALADO. Haverá a possibilidade de convidar
empreendedores a formar parte de consórcios de projectos europeus relacionados com as temáticas do
CILIFO. No caso dos projectos serem aprovados, o empreendedor terá a oportunidade de testar as suas
tecnologias no marco do projecto.
2. CATÁLOGO E PÁGINA WEB. Os projectos das empresas são recolhidos no catálogo de tecnologias
da FOIL, que será publicado na web e enviado por correio a todos os sócios, para que contem com
informação de outras tecnologias similares e possam contactar e criar sinergias entre eles. Também
aparecem na secção de empresas aceleradas da web da FOIL.
3. MENTORIA E ASSESSORAMENTO. Assessoramento online e presencial, através de mentores
especializados, para a busca de financiação europeia, com a finalidade de levar a mercado os projectos
inovadores, incluindo a participação em programas formativos e assistência às oficinas e jornadas
organizadas pela FINNOVA no marco do Open Innovation Lab de CILIFO.
4. ENVIO DE ALERTAS INFORMATIVOS. Serão enviados alertas informativos personalizados
regularmente sobre notícias e convocatórias de interesse para o empreendedor, via correio electrónico
com documentos escritos e/ou links web de interesse.
Nome:
Empresa:
Data:
Contacto:
Com o presente, quero aderir ao Firefighting Open Innovation Lab com as condições previamente
expostas.
Assinatura:
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