
 
 

 
 

 
A Prefeitura de Oda apoia as pessoas que pensam em empreender na cidade. A divisão 

de planejamento industrial do setor de promoção da indústria realiza todo o apoio. 
Contato: 0854-83-8075 

 
 

1. Empreendendo na cidade natal e Suporte para a criação de empresa / 

negócio (necessário realizar solicitação antecipadamente) 
O auxílio parcial é oferecido para as pessoas que pretendem abrir, criar, fundar ou realizar a sucessão do negócio 
utilizando os pontos comerciais já existentes ou construindo a sua própria empresa / loja / restaurante etc. Para 
maiores informações, entre em contato com a Prefeitura 
 
<Quem pode solicitar> Pessoas que pretendem ter um comércio varejista, restaurantes, bares, empresa 
que presta serviços e já tem o planejamento com a data de abertura utilizando os pontos comerciais já 
existentes ou construindo um novo ponto comercial na cidade de Oda 
 
<Atividades> 
Despesas consideradas de apoio: 
① Despesas com reformas, construção de um novo ponto comercial, aquisição de propriedade existente, 

aquisição de equipamentos ou locação do mesmo 
② Despesas com aluguel do ponto comercial e propaganda / marketing 
 
***Para receber o valor do auxílio no caso de reformas e 
contruções, a empresa deve ter a matriz ou a loja no 
centro de Oda 

 
 
 

***Para solicitar este auxílio, é necessário a carta de recomendação da Câmara de comércio de Oda. 
Vide mais informações sobre a Câmara no site da Prefeitura em Português pelo QR code. 
 

Tradução: Para solicitar o auxílio, o planejamento da criação da empresa deve estar em Japonês, solicite à 
um tradutor de confiança a tradução dos relatórios antes de entregar 
 

2. Concurso de planejamento de negócios dos jovens de Oda 

(necessário realizar solicitação antecipadamente) 
A Prefeitura apoia os jovens que serão o futuro de Oda, aqueles que pretendem criar ou fundar uma empresa 
utilizando os alimentos ou a hotelaria da cidade ajudando a aprimorar. A Prefeitura receberá o “Plano de negócios” 
e fará a avaliação do melhor plano para apoiar com um auxílio especial 
 
<Quem pode solicitar> 
Pessoas com menos de 45 anos que queiram criar ou fundar uma empresa em 
Oda aproveitando os alimentos e a hoterlaria 
 
<Atividades> 
Despesas consideradas de apoio: 
Auxílio para a instalação (construção e reforma), auxílio para o maquinário 
(compra ou reforma) e auxílio para os equipamentos (compra ou aluguel) 

Apoio ao empreendedor 

Porcentagem do auxílio 
Para o ① acima, será de 50% 

Para o ② será de 2/3 

Valor máximo de 
auxílio 

1.000.000 ienes 

Para mais 
informações sobre 

empregos, auxílios ou 

referente à cidade de 
Oda, visite o site em 

Português 



Porcentagem do auxílio 
Até 2/3 dos gastos 
 
Valor máximo do auxílio 
3.000.000 ienes 
 

<Comissão avaliativa> 
O concurso se faz pela entrega do plano de negócio em Japonês e uma entrevista pelos especialistas para que 1 
pessoa possa receber o prêmio 
 
Tradução: Para participar do concurso, o plano de negócio da empresa deve estar em Japonês, solicite à 
um tradutor de confiança a tradução dos relatórios antes de entregar 
 

3. Consultas para a criação ou fundação da empresa 
Para os novos empreendedores que pretendem criar uma nova empresa, ou para os antigos empreendedores que 
queiram abrir uma nova empresa visando um novo rumo de negócios, a Prefeitura oferece todo o suporte para as 
consultas e para apresentar outras instituições que possam ser úteis 
 

4. Atividade de apoio à taxa de garantia do fundo de crédito para a 

estratégia da estabilidade do gerenciamento 
A Prefeitura ofecere um auxílio parcial para a taxa de garantia paga pelo empreendedor à “Associação de garantia 
de fundo da província de Shimane” após o empreendedor de pequena e média empresa ter utilizado e solicitado 
o empréstimo pelo “Fundo de crédito para a estratégia da estabilidade do gerenciamento” da província de 
Shimane 
 

5. Facilitação para os investimentos de capitais 
A Prefeitura oferece um auxílio parcial para o empreendedor que utilizar algum dos sistemas abaixo e investir 
dinheiro na cidade de Oda pelo sistema de taxa de garantia ou fundo de garantia. 
 
1. Subsídio da taxa de garantia do sistema de empréstimo de equipamentos 
Auxílio para a taxa de garantia após a utilização do “Sistema de empréstimo para equipamentos” da Fundação de 

promoção de indústria da província de Shimane (público) 
 
2. Subsídio da taxa do fundo do sistema de empréstimo de investimento em 
equipamentos 
Auxílio para a taxa de garantia de fundo para equipamentos pela Associação de garantia 
de crédito da província de Shimane “Kanae” ou pelo Sistema de empréstimo para 
pequenas e médias empresas da província de Shimane (não é aplicável para o Fundo de 
emergência). 

 

6. Apoio para o desenvolvimento ou estudo de novas tecnologias 
◆ Atividades de apoio à criação de novos produtos de Oda 
A Prefeitura oferece outro auxílio parcial para os empreendedores que queiram criar novos produtos ou serviços 
ou até mesmo os antigos empreendedores que queiram partir para um novo rumo de atividades auxiliando com 
os gastos para o desenvolvimento do mercado do produto. 
 
1. Auxílio para o desafio da criação de um novo produto (até 2/3 máximo de 200.000 ienes) 
2. Auxílio para o desenvolvimento da tecnologia ou do produto que há a possibilidade de venda (até 1/3 máximo 

de 100.000 ienes) 
3. Auxílio para a aquisição dos direitos de propriedade de indústria (até 1/2 máximo de 150.000 ienes) 
4. Auxílio para a promoção de vendas e apoio ao desenvolvimento de mercado  (até 2/3 máximo de 500.000 

ienes na primeira vez e máximo de 300.000 ienes para as próximas vezes) 
5. Auxílio para a criação do design  (até 1/2 máximo de 100.000 ienes, somente 1 vez para um único produto) 
6. Apoio à atividade relacionada à indústria acadêmica  (até 1/2 máximo de 500.000 ienes) 
 

Para mais informações, dirija-se à Prefeitura na divisão de 
Planejamento industrial do setor de promoção da indústria 

3.000.000 

Ainda bem que 

existe esse 

concurso! Parece um 

sonho 


