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Promovido pela Fundação Araucária, o programa visa estimular a criação de empreendimentos
inovadores e disseminar a cultura empreendedora no Brasil.
O prazo para as inscrições de ideias no Programa Centelha, da Fundação Araucária, foi prorrogado
para até às 18h do dia 04 de setembro. Desenvolvido em parceria com as Superintendências de
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e de Inovação, do Sebrae e do Senai, o Centelha visa
estimular a criação de empreendimentos inovadores e disseminar a cultura empreendedora no
Brasil. O programa oferecerá recursos financeiros de até R$ 60 mil por projeto contemplado. A meta
é apoiar de 27 a 30 novos empreendimentos inovadores. O Centelha Paraná contará com recursos
totais de R$ 1.665 milhão, sendo R$ 1.110 milhão provenientes da Financiadora Inovação e
Pesquisa (Finep), e R$ 555 mil de contrapartida do Estado. O Programa Oferece capacitações,
recursos financeiros e suporte para transformar ideias em negócios de sucesso. A iniciativa é
promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e pela
Financiadora Inovação e Pesquisa (Finep), em parceria com o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Conselho Nacional das Fundações Estaduais
de Amparo à Pesquisa (Confap), e operada pela Fundação CERTI. PARTICIPANTES - Até o
momento, a plataforma do Programa Centelha do Paraná conta com 761 participantes cadastrados,
237 ideias iniciadas e 540 ideias submetidas. As temáticas que receberam mais ideias foram:
tecnologia social, tecnologia e informação, inteligência artificial e machine learning e biotecnologia e
genética. O Centelha Paraná já recebeu ideias de 64 municípios, a maioria delas está concentrada
em Curitiba, Londrina, Maringá, Guarapuava,Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. 47.6% das propostas
foram submetidas por segmentos diversos, sem vínculos, 9.4% por incubadoras, 28.3% por
institutos de ciência e tecnologia, 7.6% por empresas e 7% pela administração pública. Mais
informações sobre o novo cronograma podem ser consultadas AQUI. Mais informações sobre o
programa podem ser encontradas em www.programacentelha.com.br/pr . Dúvidas podem ser
enviadas para o e- mail: centelhapr@fundacaoaraucaria.org.br Para entender o passo a passo para
inserção da sua ideia na plataforma do Programa Centelha, clique AQUI.
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