Què és INNOVADORS?
ADI (Andorra Desenvolupament i Inversió) organitza la
sisena edició del Programa internacional INNOVADORS, amb l’objectiu de donar suport directe a la
creació d’empreses de valor afegit a Andorra i fomentar
el creixement de les empreses actuals.
El programa està dissenyat per aconseguir que floreixin
nous negocis i iniciatives privades amb un potencial de
creació de valor afegit, a través de l’assessorament,
l’elaboració de plans d’empresa, el finançament i
l’acompanyament durant i després del procés de creació
de l’empresa.
La iniciativa compta amb la col·laboració de la Cambra
de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra (CCIS), i de les
escoles de negoci HEC Paris i ESADE Barcelona.

Qui pot participar-hi?
Totes les persones físiques o jurídiques, del Principat o de
l’estranger, sempre que radiquin el nou projecte empresarial a Andorra, basat en la innovació, el potencial de
creació de llocs de treball i la internacionalització.

Finançament
El programa INNOVADORS disposa d’una dotació de
50.000 euros, que atorgarà com a finançament directe
entre els projectes que tinguin a priori més potencial.
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Calendari
SERVEI DE SUPORT
Fins al 18-05-2012 (dia inclòs)
FORMACIÓ VENTURE ACADEMY
22, 23, 29 i 30 de maig de 2012
PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES OFICIALS
Fins a les 13.00 h del 4-10-2012*
PROCÉS DE SELECCIÓ
Del 5-10-2012 al 19-10-2012
Els plans d’empresa són avaluats i filtrats per un comitè
d’experts associats a les escoles HEC Paris i ESADE Barcelona.
El jurat també inclou dos representants de l’economia
andorrana designats per ADI.
SOPAR DE GALA DEL PROGRAMA INNOVADORS '12
El 15-11-2012
* Presentació de les candidatures oficials, segons estipula el plec de
bases, a les oficines d'ADI (C/ Camí de la Grau, Ed. Prat del Rull, 2º Pis
Despatx 212 - AD500 Andorra la Vella )

Per a la creació i creixement d’empreses,
compta amb el programa INNOVADORS.

Els promotors han de presentar un pla d’empresa per ser
avaluat pels òrgans de selecció del programa. Els
seleccionats percebran la dotació econòmica una vegada
l’empresa estigui creada a Andorra.
PRÉSTECS PREFERENTS*:
Els participants que tinguin finalitzat adequadament un
pla d’empresa podran presentar-se al programa de
crèdits preferents, avalats pel Govern d’Andorra.
* Veure condicions a www.govern .ad o a www.adi.ad.

Servei de suport
Els inscrits al Programa INNOVADORS ’12 disposen d’un
servei de suport tècnic i d’acompanyament per millorar els
plans d’empresa. Per beneficiar-se del servei, cal omplir
fins al 18 de maig del 2012 un formulari en línia a
www.innovadors.ad.
El SERVEI de suport consta de:
SERVEI DE TUTELA - La veu de l’experiència
ADI pot assignar un tutor per a cada candidat. Els tutors
-que són empresaris i directius d'Andorra- aporten coneixements sobre planificació estratègica.
VENTURE ACADEMY - Una formació guanyadora
Formació impartida conjuntament per les escoles de
negoci HEC Paris i ESADE Barcelona. El programa està
dirigit als empresaris i emprenedors que desitgin preparar el pla estratègic d'un negoci amb la finalitat de
presentar-lo davant inversors potencials, tant privats com
institucionals.
AJUT TÈCNIC D’ADI - Obrim les portes per al creixement
Els tècnics d'ADI fan un acompanyament tècnic dels
candidats i ajuden a convertir els projectes en realitats
empresarials.
SEGUIMENT POSTERIOR
Els projectes seleccionats per obtenir el finançament
d’Innovadors reben un acompanyament per donar suport
a l’inici de l’activitat empresarial. Aquest servei subvencionat inclou formacions i visites individualitzades per
part de professors d’HEC Paris i ESADE Barcelona. ADI
engega aquest nou servei per potenciar l’èxit de les noves
iniciatives empresarials en la seva fase inicial.

MÉS INFORMACIÓ

El reglament i les bases de participació en aquest programa
estan disponibles a www.innovadors.ad i podeu fer consultes a través d'info@adi.ad.
A més, l'equip d'ADI està a la disposició dels inscrits per
informar-los sobre el funcionament del programa.

www.innovadors.ad
www.adi.ad
Tel: +376 81 20 20

www.9mk.com

Projectes avui, empreses demà

Els representants dels projectes que van rebre finançament en la
darrera edició d’Innovadors, el 2010: Xtremgo i Camp Cel.

HEC i ESADE seleccionen
els millors projectes
Les prestigioses escoles de negoci HEC Paris i ESADE
Barcelona s’encarreguen d'avaluar i seleccionar els
projectes empresarials amb més potencial (plans
d'empresa) entre els participants de la sisena convocatòria del Programa INNOVADORS, organitzat per ADI
(Andorra Desenvolupament i Inversió) amb la
col·laboració de la Cambra de Comerç, Indústria i
Serveis (CCIS).
La seva funció consisteix a avaluar els millors plans de
negoci, decidir sobre la dotació econòmica que es consideri adient, i proposar un programa de seguiment
estructurat, sempre que els projectes esdevinguin una
realitat empresarial.

Projectes avui, empreses demà
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