Designação do Projeto | Construção da Área de Acolhimento Empresarial em Ambiente
Urbano - Incubadora de Empresas de Oliveira do Bairro
Eixo Prioritário | Eixo 7 – Competitividade, Inovação e Conhecimento
Entidade Executora | Município de Oliveira do Bairro
Breve descrição | No intuito de incentivar e apoiar a criação de empresas e a sua fixação no
concelho, o Município de Oliveira do Bairro, com o presente projeto, visou a criação de um
espaço estruturado de incubação que permitisse oferecer o suporte logístico, operacional,
financeiro e técnico a potenciais empreendedores facultando-lhes competências
multidisciplinares que lhes permitam desenvolver e implementar uma ideia de negócio tendo
em vista a criação de uma empresa. Este projeto está inserido num projeto maior que a
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), em parceria com a Associação
Industrial do Distrito de Aveiro (AIDA) e com a Universidade de Aveiro (UA), está a desenvolver
de criação da Incubadora de Empresas da Região de Aveiro (IERA). Assim, com a construção
desta área de acolhimento empresarial em ambiente urbano, pretende-se contribuir para
alavancar o desenvolvimento económico do concelho e da região. Neste contexto, a autarquia
decidiu promover a reabilitação do 1º piso do edifício do Mercado Municipal de Oliveira do
Bairro, aliando três vontades: proporcionar o desenvolvimento de ideias de negócio e projetos
inovadores, bem como a sua evolução para empresas; reabilitar um espaço com uma
localização privilegiada que se encontrava inutilizado; promover a interação entre o meio
empresarial existente, as novas empresas e as instituições de ensino, com vista à criação de
sinergias e complementaridades que permitam a sustentabilidade das empresas, ideias ou
projetos incubados.
Investimento total | 232.137,20 EUR
Investimento elegível | 105.984,93 EUR
Cofinanciamento | FEDER - 90.087,19 EUR
Adjudicação da obra| 29-08-2013
Prazo de execução | 8 meses
Início da obra | 14-02-2014
Conclusão da obra | 31-10-2014

