CORPORATE FINANCE – APOIOS E INCENTIVOS

PORTUGAL 2020

PROGRAMA OPERACIONAL COMPETITIVIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO

SISTEMA DE INCENTIVOS À INOVAÇÃO PRODUTIVA TERRITÓRIOS DE BAIXA DENSIDADE
Conceito de Projeto (objetivos e prioridades)
Nesta área são suscetíveis de incentivo projetos que contribuam para:

•

Aumento do investimento empresarial das grandes empresas em atividades inovadoras (produto ou processo),
reforçando o investimento empresarial em atividades inovadoras, promovendo o aumento da produção
transacionável e internacionalizável e a alteração do perfil produtivo do tecido económico, através do
desenvolvimento de soluções inovadoras baseadas nos resultados de I&D (investigação e desenvolvimento
tecnológico) e na integração e convergência de novas tecnologias e conhecimentos e ainda para a criação de
emprego qualificado (Prioridade de Investimento (PI) 1.2 mencionada na alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º do RECI);

•

Reforço da capacitação empresarial das PME para o desenvolvimento de bens e serviços, através do
investimento empresarial em atividades inovadoras e qualificadas que contribuam para sua progressão na cadeia de
valor (Prioridade de Investimento (PI) 3.3 mencionada na alínea c) do n.º 1 do artigo 19.º do RECI) .

Tipologia das operações

•

Criação de um novo estabelecimento;

•

Aumento da capacidade de um estabelecimento já existente, devendo esse aumento corresponder no mínimo a 20% da
capacidade instalada em relação ao ano pré projeto;

•

Diversificação da produção de um estabelecimento para produtos não produzidos anteriormente no estabelecimento;

•

Alteração fundamental do processo global de produção de um estabelecimento existente.

Beneficiários

•

PME e Não PME

Área Geográfica de aplicação

•

Norte, Centro e Algarve

Montantes de Investimento

•

Superior a 75 mil euros e inferior a 25 milhões de euros

Período de Candidatura
Fase I - De 2020/02/05 a 2020/03/30 (19 horas)
Fase II - De 2020/03/31 a 2020/07/13 (19 horas)
Fase III - De 2020/07/14 a 2020/09/07 (19 horas)
Fase IV – De 2020/09/07 a 2020/12/31 (19 horas)

Despesas elegíveis
•

Máquinas e equipamentos, custos diretamente atribuíveis para os colocar na localização e condições
necessárias para os mesmos serem capazes de funcionar;

•

Equipamentos informáticos, incluindo o software;

•

Direitos de patentes, nacionais e internacionais, licenças, know-how ou conhecimentos técnicos, não
protegidos por patentes;

•

Software standard ou desenvolvido especificamente para determinado fim;

•

Estudos, diagnósticos, auditorias, planos de marketing e projetos de arquitetura e engenharia, com limite entre
20% do total das despesas elegíveis do projeto;

•

Turismo e Indústria: construção e obras de remodelação com limitações publicadas em aviso de concurso;

•

Contabilista Certificado/ROC na validação da despesa dos pedidos de pagamento, com limite de 5.000€;

•

Formação de recursos humanos no âmbito do projeto (ações de formação apresentadas de forma autónoma
em candidatura a submeter ao Aviso n.º 18/SI/2017);

•

Aquisição de serviços de execução de cadastro predial do prédio ou prédios em que incide a operação ou o
projeto, incluindo aluguer de equipamento.

•

Incentivo até 75% do investimento elegível.

•

O apoio total obtido pela aplicação da taxa de financiamento, calculada de acordo com as diferentes Taxas de
financiamento dos projetos (de acordo com a tipologia de projetos e localização dos mesmos), sobre as
despesas elegíveis será distribuído em duas componentes autónomas:

•

50% do valor total através de incentivo não reembolsável;

•

50% do valor total através de incentivo reembolsável sem juros, sujeito a um plano de reembolsos

•

Período de 8 anos com 2 anos carência

•

Sector do turismo: 10 anos com 3 anos de carência

Apoio

Se precisa de apoio na elaboração da sua candidatura contacte-nos
incentivos@moneris.pt
Na Moneris prestamos serviços de contabilidade, consultoria e apoio à gestão, a cerca de 4.000 clientes de Norte a Sul do país. Com mais de 20 escritórios em Portugal, integramos igualmente uma
das maiores redes mundiais de empresas de auditoria, contabilidade e serviços jurídicos – a MSI Global Alliance. Combinamos competências multidisciplinares, com uma oferta de 360º no apoio à
gestão. Promovemos a excelência da informação financeira e a melhoria dos processos de tomada de decisão, permitindo que os nossos clientes se foquem no seu core business e nas atividades
críticas ao sucesso do seu negócio.

portugal

lisboa | porto | faro | aveiro | bragança | leiria | santarém | setúbal| vila real | viseu
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