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OPORTUNIDADES PARA ENTIDADES DO CONCELHO
EUROPA CRIATIVA
Foi publicado o convite à apresentação de propostas EACEA 06/2017 referente ao Apoio a Plataformas Europeias do Subprograma Cultura do Programa Europa
Criativa. O programa está aberto a plataformas compostas por uma entidade coordenadora e um mínimo de dez organizações membros (dez países
participantes diferentes), que desenvolvam a sua atividade nos setores cultural e criativo e tem como objetivos e prioridades:


Promover a mobilidade e visibilidade de artistas e obras;



Promover o desenvolvimento de talentos emergentes;



Objetivos orientados numa perspetiva “business to consumer”, sendo que a prioridade é dada à identificação e visibilidade de artistas emergente;



Ajudar a aumentar o reconhecimento e visibilidade de artistas e criadores através de implementação de atividades de comunicação e de estratégias
de branding;



Contribuir para o aumento de “Audience Development” através do uso de Tecnologias da Informação e abordagens inovadoras;



Estimular uma programação a nível europeu de atividades culturais (eventos, touring, exposições, festivais, etc).

O projeto deve ser implementado através de um acordo-quadro de parceria (AQP) com a duração de 4 anos. As atividades do primeiro ano do AQP devem ter
início entre abril e dezembro de 2017.
A contribuição financeira da União Europeia para cada candidatura não pode ser superior a 500 000 euros ou 80 % dos custos elegíveis totais, consoante o
valor que for mais baixo. O apoio financeiro aos membros das plataformas não pode ser superior a 60 000 euros por organização membro e deve dizer respeito
às atividades elegíveis do membro da plataforma, tal como definidas no convite à apresentação de propostas.

Data de encerramento
06 de abril 2017 (11h00)

Mais informação
https://goo.gl/PRgPGj

PROGRAMA COOP JOVEM
O COOPJOVEM é um programa de apoio ao empreendedorismo cooperativo, destinado a apoiar os jovens na criação de cooperativas. Esta medida é
direcionada para jovens dos 18 aos 29 anos, com o mínimo de escolaridade coincidente com o 9.º ano de escolaridade e que não trabalhem, não
estudem, nem se encontrem em formação (NEET) à data da candidatura.
Estão previstos os seguintes apoios: bolsa COOPJOVEM; apoio técnico e capacitação; apoio à criação e instalação da cooperativa, com a atribuição de
um apoio não reembolsável até 15.000,00€ e acesso ao crédito da tipologia MICROINVEST.
Data de encerramento:

Mais informação:

28 de fevereiro de 2017

www.cases.pt/programas/coopjovem/#candidatura
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BOLSAS PARA EMPREENDEDORES NO ESPAÇO
O Programa ESA BIC Portugal é um projeto estratégico e diferenciador para o desenvolvimento da região, estando totalmente alinhado com a Estratégia
de Especialização Inteligente do Centro de Portugal. O “SIAC ESA BIC” cofinanciado pelo FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional,
através do Programa Operacional CENTRO 2020.
As ‘Bolsas para Empreendedores no Espaço’ visam estimular o empreendedorismo e espírito empresarial de jovens a desenvolverem as suas ideias de
negócio, desde que relacionadas com o setor espacial. Os projetos devem evidenciar a sua ligação ao espaço, ainda que as aplicações terrestres
possam ser enquadradas em áreas tão diversas quanto a engenharia, biomedicina, transportes, logística, monitorização e geolocalização, observação
da terra, desporto, entre outros. Algumas das condições de elegibilidade para concorrer a estas bolsas consiste nos projeto serem apresentados por
jovens, entre 23 e 40 anos, com o grau mínimo de licenciatura. Os bolseiros terão apoio financeiro para suportar o seu esforço no desenvolvimento das
suas ideias de negócio inovadoras, bem como acompanhamento e ajuda no desenrolar dos projetos, num período de seis a 12 meses.
Data de encerramento
30 de agosto de 2017

Mais informação:
https://goo.gl/5mNcna

CANDIDATURAS QUE SE MANTÊM ABERTAS
NOME

DATA DE ENCERRAMENTO

AVISO / LINK

LINHA DE APOIO TURISMO ACESSÍVEL (TURISMO DE PORTUGAL)

31 dezembro 2017

https://goo.gl/VjaS5b

LINHA DE APOIO À VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DO INTERIOR (TURISMO DE
PORTUGAL)

31 dezembro 2017

https://goo.gl/gyV69r

PROGRAMA EMPREENDE JÁ

6 de março de 2017

https://eja.juventude.gov.pt/#/

AVISO 22: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA INDÚSTRIA, AGRICULTURA, FLORESTA E
PESCA

27 de abril de 2017

www.pnaee.pt/avisos-fee/aviso-22

SI: PROJETOS DE INTERESSE ESPECIAL E DE INTERESSE ESTRATÉGICO DE I&D PROJETOS INDIVIDUAIS (PORTUGAL2020)

31 de dezembro de 2017

AVISO N.º 25/SI/2016

SI: PROJETOS DE INTERESSE ESPECIAL E DE INTERESSE ESTRATÉGICO DE I&D PROJETOS EM CO-PROMOÇÃO (PORTUGAL2020)

31 de dezembro de 2017

AVISO N.º 26/SI/2016

01 março 2017 (12:00 CET)

https://goo.gl/qznAXb
https://goo.gl/edQbHv

Abertura 13 de março de 2017
Encerramento 31 de março de 2017

http://interregsudoe.eu/prt/homepage

EUROPE FOR CITIZENS - Europe Remembrance
EUROPE FOR CITIZENS - Civil Society Projects
PROGRAMA INTERREG SUDOE
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PROGRAMAS EUROPEUS:
PROGRAMA COSME
Estão abertas as candidaturas no âmbito das oportunidades para empreendedores europeus, para o desenvolvimento de projetos que
visem a identificação e o estabelecimento de ligações com plataformas de economia colaborativa, a troca de experiências com agentes
relevantes e o apoio às PME europeias e empresas sociais com grande potencial de crescimento.
São beneficiários: Empreendedores, em especial as PME e diferentes autoridades dos países membros da União Europeia, com vista a apoiar a
elaboração e implementação de reformas políticas.
O programa COSME é o programa da UE para a competitividade das empresas e das PME, que decorre de 2014 a 2020, com um orçamento de 2,3
mil milhões de euros.
O COSME irá apoiar as PME nos seguintes domínios:





Facilitar o acesso ao financiamento;
apoiar a internacionalização e o acesso aos mercados;
Criar um ambiente favorável à competitividade;
Incentivar uma cultura empresarial.
Data de encerramento
20 de abril de 2017

Mais informação:
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme

COMISSÃO EUROPEIA PROCURA EMPREENDEDORES EM PORTUGAL
A Representação da Comissão Europeia em Portugal lançou a 27 de janeiro, a nova edição da “Bolsa do Empreendedorismo”, que pretende
descobrir empreendedores em Portugal. A iniciativa é composta por três fases, sendo que a primeira – o concurso “Elevator Pitch – Ideias Que
Marcam” – desafia todos aqueles que possuam uma ideia de negócio a submeter o seu projeto. Para além de dois prémios de 5 mil euros cada,
será dada formação aos finalistas, coaching personalizado, acesso a uma rede de contactos de diversos parceiros e informação sobre instrumentos
de apoio a nível europeu.
Para assinalar a abertura das inscrições, que decorrem até 26 de fevereiro no website, a organização promove, durante o mês de fevereiro, cinco
sessões de esclarecimento sobre o projeto, em Aveiro (dia 8), Coimbra (dia 9), Évora (dia 15), Amarante (dia 16) e Porto (dia 17).
Mais informações em https://goo.gl/ivoF5W
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INFORMAÇÃO DE INTERESSE
PROGRAMA CAPITALIZAR – LINHA DE CRÉDITO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
A nova linha de crédito capitalizar enquadra-se no programa capitalizar e é gerida pela pme investimentos – sociedade de
investimento, s.a., em articulação com o sistema nacional de garantia mutua. Destina-se a pme com montantes de financiamento
por empresa entre 25 mil e 2 milhões de euros e com prazos entre 3 a 10 anos.
Com a disponibilização destas linhas de apoio pretende-se o reforço de instrumentos que permitem criar melhores condições
de investimento para as empresas. Esta linha de crédito estará disponível a partir de 1 de fevereiro de 2017 nos balcões de
bancos protocolados.
Mais informações sobre a linha de crédito capitalizar podem ser consultadas no website da pme investimentos, disponível em:
http://www.pmeinvestimentos.pt/linhas-de-credito/linha-capitalizar/373/
SESSÃO DE ESCLARECIMENTOS DO PROGRAMA VALORIZAR
No próximo dia 10 de fevereiro, vai realizar-se uma sessão de divulgação sobre o Programa Valorizar, na Antiga Igreja do Convento São Francisco,
em Coimbra, a partir das 15:00. Esta sessão resulta de uma parceria entre a Turismo Centro de Portugal, o Turismo de Portugal, IP, a CCDR Centro
e a Secretaria de Estado do Turismo, e visa a divulgação das linhas de apoio associadas ao Programa Valorizar, com especial destaque para a Linha
de Apoio à Valorização Turística do Interior, abordando-se igualmente quer a Linha de Apoio ao Turismo Acessível, quer a Linha de Apoio à
Disponibilização de Redes Wifi As inscrições são gratuitas mas apenas consideradas as realizadas online através do formulário disponível em
https://goo.gl/g1Jy2F
Mais informações em https://goo.gl/Qnu1d7
APRESENTAÇÃO DA MARCA PORTUGUESE TRAILS
Foi criada pelo Turismo de Portugal a marca “Portuguese Trails” para comunicar internacionalmente as atividades de
Turismo de Natureza realizadas em território nacional. Nesta primeira fase, foca-se em atividades Cycling & Walking e tem
o Algarve como região piloto.
Com esta marca foram lançados o “Guia orientador ciclismo e dinamização da atividade turística”, documento que agrega
informação específica sobre o desenvolvimento da atividade turística assente em dinâmicas no setor do ciclismo e “Requisitos bike & walk friendly
para as unidades de alojamento e empresas de animação turística”, listando um conjunto de requisitos de serviço para unidades de alojamento e
empresas de animação turística para que estas possam responder melhor às necessidades e expectativas dos turistas destes dois segmentos.
Mais informações disponíveis em: https://goo.gl/TfuFXc

GUIA ORIENTADOR CICLISMO E DINAMIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA
A Federação Portuguesa de Ciclismo e o Turismo de Portugal lançaram um guia de apoio às atividades relacionadas como “Turismo de Bicicleta”.
Trata-se de um manual que visa apoiar a capacitação dos intervenientes no setor, enfatizando os segmentos alvo equipas profissionais
internacionais e praticantes amadores internacionais.
Tem como destinatários os empresários; agentes promotores; agentes de viagens e animação turística; gestores, trabalhadores e estudantes do
setor da hotelaria e turismo; técnicos autárquicos (economia, desporto, turismo); clubes e associações da modalidade; organizadores de eventos e
iniciativas desportivas.
Mais informação em https://goo.gl/kUt112
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CANDIDATURAS ABERTAS NO ÂMBITO DO PDR2020
OPERAÇÃO 2.2.1. APOIO AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DO ACONSELHAMENTO AGRÍCOLA E FLORESTAL
A presente operação tem como objetivo conceder apoio ao fornecimento do serviço de aconselhamento nas áreas temáticas de aconselhamento
Agrícola e aconselhamento Florestal.
O apoio é concedido de forma não reembolsável para os custos da prestação do serviço de aconselhamento, com 80% do valor do serviço de
aconselhamento até um montante máximo de 1500€ de apoio, sendo elegível despesa de fornecimento de aconselhamento agrícola e florestal.
Podem beneficiar dos apoios previstos as entidades com atividade agrícola e florestal.
Data de encerramento:
11 de março de 2017

Mais informações:
https://goo.gl/A2atWg

OPERAÇÃO 3.2.1. INVESTIMENTO NA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA
As intervenções a apoiar no âmbito desta operação pretendem a realização de investimentos na exploração agrícola destinados a reforçar o
desempenho e a visibilidade das explorações agrícolas, promovendo a inovação, a formação, a capacitação organizacional e o
redimensionamento das empresas bem como preservar e melhorar o ambiente, assegurando a compatibilidade com as normas ambientais e de
higiene e segurança no trabalho.
A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos nas explorações agrícolas cujo valor total seja superior a 25.000€. São beneficiários
elegíveis as pessoas individuais ou coletivas que exerçam atividade agrícola.
Data de encerramento:
31 de março de 2017

Mais informações:
Nº 07/AÇÃO 3.2/2016

OPERAÇÃO 3.3.1. INVESTIMENTOS NA TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
As intervenções a apoiar respeitam a investimentos na conservação, preparação e comercialização ou transformação de produtos agrícolas,
cujo produto final resultante seja um produto agrícola, enquadradas nas seguintes dimensões de investimento: Investimento total elegível
apurado em sede de análise superior a 200.000€ ou inferior a 4.000.000€ de investimento total; Investimento total elegível apurado em sede de
análise superior a 200.000€ quando desenvolvido em explorações agrícolas em que a matéria-prima é maioritariamente proveniente da própria
exploração; Investimento total elegível apurado em sede de análise superior a 200.000€ quando desenvolvido por agrupamentos ou
organizações de produtores reconhecidos.
Data de encerramento:
20 de março de 2017

Mais informações:
Nº04/AÇÃO 3.3/2016

OPERAÇÃO 10.2.1.6 – RENOVAÇÃO DE ALDEIAS (GAL PINHAL MAIOR)
Esta medida prevê o apoio à recuperação e beneficiação do património local paisagístico e ambiental de interesse coletivo e do seu apetrechamento,
sinalética de itinerários paisagísticos, ambientas e agroturísticos e elaboração e divulgação de material documental, incluindo ações de sensibilização.
A forma de apoio será através de um incentivo não reembolsável até 50% das despesas elegíveis, sendo elegíveis os projetos de investimento entre
5.000€ e 200.000€.
São entidades elegíveis pessoas individuais ou coletivas de direito privado, autarquias e suas associações, entre outras.
Data de encerramento:
24 de março de 2017

Mais informações:
http://www.pinhalmaior.pt/detalhe-noticia.php?id=294

