Objetivos e Prioridades

O presente concurso destina-se à promoção da inovação no tecido empresarial, traduzida na produção de novos bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis diferenciadores e de qualidade e com elevado nível de incorporação nacional, criando oportunidades de internacionalização ou reforçando a qualidade do tecido empresarial das regiões, nomeadamente em articulação com as prioridades da estratégia
de investigação e inovação para uma especialização inteligente (RSI3).
Taxa Base – 35% p/ médias empresas, 45% p/ pequenas e micro empresas e 15% para Não PME e investimentos superiores a 15 Milhões Euros.
Majorações:
- Majoração “Prioridades políticas sectoriais”: 10%
- Majoração “Criação de empresgo qualificado em novas unidades
produtivas”: 5%.
- Majoração “Territórios de baixa densidade”: 10%;(listagem)
- Majoração “empreendorismo feminino ou jovem”: 10%

Taxa de Financiamento

Forma e limite dos apoios:
- 50% Reenbolsavel
- 50% Não Reembolsavel
i)Para não PME ou projetos com investimento superior a 15M não é atribuída a componente reembolsável.
ii)Taxa máxima de 75% limitada a 40% em Lisboa e a 60% para o Algarve.
iii) a componente não reembolsável é atribuída a titulo definitivo até
avaliação dos resultados do projeto.

Projetos de PME compreendendo atividades de inovação produtiva.
Tipologias:
 Criação de um novo estabelecimento;
 Aumento da capacidade de um estabelecimento já existente;
 Diversificação da produção de um estabelecimento para produtos não produzidos anteriormente;
 Alteração fundamental do processo global de produção de um
estabelecimento existente.

Tipologias de investimento



Características gerais de
participação
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Possuir Autonomia Financeira mínima de 15% e realização mínima
de 25% dos capitais próprios do projeto (capital social, incorporação de suprimentos e prestações suplementares de capital) até à
data do primeiro pagamento;
Ter data de candidatura anterior à data de início dos trabalhos;
Despesa mínima elegível de 75 mil Euros por projeto;
Demonstrar que se encontram asseguradas as fontes de financiamento;
Não ser uma empresa em dificuldade;
Não possuir dívidas à Segurança Social ou às Finanças, nem ter salários em atraso;
Ter uma duração máxima de execução de 24 meses.

CENTRO DE INOVAÇÃO DE MATOSINHOS
RUA DR. AFONSO CORDEIRO, 567
4450-309 MATOSINHOS. PORTUGAL

INOVAÇÃO PRODUTIVA – PME
PORTUGAL 2020 (Lisboa, Alentejo e Algarve)

Projetos dos setores do turismo e da indústria - Construção de edifícios, obras de remodelação e outras construções, tendo as seguintes
restrições e limitações:
 60% das despesas elegíveis totais, no setor do turismo;
 40% das despesas elegíveis totais, no setor da indústria.
Ativos corpóreos:
(i) Custos de aquisição de máquinas e equipamentos e os custos
diretamente atribuíveis para os colocar na localização e condições necessárias para funcionamento;
(ii) Custos de aquisição de equipamentos informáticos, incluindo
o software necessário ao seu funcionamento;
Ativos incorpóreos:

Despesas elegíveis

(i) Transferência de tecnologia através da aquisição de direitos
de patentes;
(ii) Licenças, “saber-fazer” ou conhecimentos técnicos não protegidos por patente;
(iii) Software standard ou desenvolvido especificamente para determinado fim;
Outras despesas de investimento (até ao limite de 20% do total de
despesas elegíveis no projeto):
(i) Serviços de engenharia relacionados com a implementação do
projeto;
(ii) Estudos, diagnósticos, auditorias, planos de marketing e projetos de arquitetura / engenharia;
(iii) Despesas com TOC/ROC.

Concursos & Deadlines

2

Aviso N.º 15/SI/2019
Até 30 Agosto 2019

INOVA+ INNOVATION SERVICES S.A.
NIF: 504041266
SEDE: RUA DR. AFONSO CORDEIRO, Nº 567 4450-309 MATOSINHOS
1997 ANO DE FUNDAÇÃO
5M€ DE VOLUME DE NEGÓCIOS EM 2017
PRESENÇA INTERNATIONAL
MAIS DE 80 COLABORADORES
LIDER EM PORTUGAL NO SUPORTE A PROJETOS EUROPEUS
ENTIDADE IDÓNEA PARA A PRÁTICA DE I&D
DEPARTAMENTO DE I&D INTERNO CERTIFICADO SEGUNDO A NORMA NP 4457:2007
ACREDITAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VALE INDÚSTRIA 4.0
MEMBRO DA REDE PME INOVAÇÃO DA COTEC

WWW.INOVA.BUSINESS
PORTO | HQ
CENTRO DE INOVAÇÃO DE
MATOSINHOS
RUA DR. AFONSO CORDEIRO, 567
4450-309 MATOSINHOS
PORTUGAL
(+351) 229 397 130 | 229 397 140
INOVA@INOVA.BUSINESS
LISBOA
CONDOMÍNIO MAR DO ORIENTE
RUA DO MAR VERMELHO, Nº 2, 2.6,
PARQUE DAS NAÇÕES
1990-152 LISBOA
PORTUGAL
(+351) 214 211 383
LISBON@INOVA.BUSINESS
BRUXELAS
AVENUE DES ARTS, 24
B-1000, BÉLGICA
(+32) 28 08 03 22
BRUSSELS@INOVA.BUSINESS
VARSÓVIA
UI. NOWOGRODZKA 31
00-511 POLÓNIA
WARSAW@INOVA.BUSINESS
HEIDELBERG
KAISERSTRAßE 64
69115 ALEMANHA
(+49) 163 3349042
INOVA-DE@INOVA.BUSINESS
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