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Programa Operacional Compe vidade e Internacionalização, que mobiliza os
Fundos Europeus Estruturais e de Inves mento, no âmbito do domínio
“Compe vidade e Internacionalização” do Portugal 2020, tem avisos abertos
até 31 de março para as PME’s , para incen&vos reembolsáveis sem juros, no
âmbito da inovação produ&va e empreendedorismo qualiﬁcado e cria&vo.

Avisos de concursos abertos até 31 de março
Aviso n.º 1/SI/2016 - Sistemas Aviso n.º 2/SI/2016 - Sistemas de
de Incen vos
Incen vos ao "Empreendedorismo
"Inovação Produ va "
Qualiﬁcado e Cria vo"

Descrição

Beneﬁciários

Inves mentos
elegíveis

Apoio às empresas no âmbito do Portugal
2020 que visam reforçar a produção de novos
ou melhorados bens e serviços, bem como
processos ou métodos de fabrico, criando
oportunidades de internacionalização e reforçar a qualidade do tecido empresarial das
regiões.

Apoio às empresas no âmbito do Portugal 2020
que visam criar ou dinamizar empresas dotadas
de recursos humanos qualiﬁcados e que desenvolvam a&vidades em setores com forte crescimento, em setores com maior intensidade de tecnologia e conhecimento, ou que apliquem resultados de I&D na produção de novo e serviços.

Empresas PME de qualquer natureza jurídica
- Aquisição de máquinas, equipamentos, equipamentos informá&cos incluindo so/ware;
- Direitos de patentes, licenças, know-how e conhecimentos técnicos;
- Despesas com intervenção de TOC/ROC;
- Serviços de engenharia, estudos, diagnós&cos, auditorias, planos de marke&ng e projetos de
arquitetura e engenharia;
- Formação de recursos humanos;
- Construção de edi;cios e obras de remodelação no setor do turismo e indústria.

Tipo de apoios Incen&vo reembolsável, sem juros até 75% do inves&mento total.
- Não incluir despesas anteriores à data da
candidatura, expecto estudos e projetos;
- Demonstrar viabilidade económicoﬁnanceira;
Condicionantes
- Duração máxima de execução de 24 meses;
- Promotores assegurarem 25% dos custos
elegíveis.

PME
com
menos
de
2
anos;
- Não incluir despesas anteriores à data da candidatura,
expecto
estudos
e
projetos;
Demonstrar viabilidade económico-ﬁnanceira;
- Duração máxima de execução de 24 meses;
Promotores assegurarem 25% dos custos elegíveis.

Aviso N.º 1/SI/2016 - Sistema de Incen vos
"Inovação Produ va"

Aviso N.º 02/SI/2016 - SI "Empreendedorismo
Qualiﬁcado e Cria vo"

Link de acesso

Para mais informações contacte:
Município do Cadaval através do email: dperh.planeamento@cm-cadaval.pt
Programa Operacional Compe vidade e Internacionalização através do email: info@poci-compete2020.pt

