Boa tarde!
Neste momento de reinício de ano (2017!) já pensou na melhor forma de potenciar o seu
negócio? E nos apoios que pode beneficiar?
Conte connosco para fazer crescer o seu negócio!
Cumprimentos Bracing,
EQUIPA PORTUGAL 2020
info@bracing-consulting.com | +351 917 000 020
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CONCURSOS ABERTOS

ABERTURA DE
CONCURSO

Internacionalização PME
(projetos individuais)

Aberto…
até
31 outubro
2016

Qualificação PME
(projetos individuais)

Aberto…
até
31 outubro
2016

OBJETIVO / TIPOLOGIAS
Tipologias de investimento:
 Desenvolvimento de processos de qualificação
para a internacionalização, designadamente:
conhecimento dos mercados externos; prospeção
e presença em mercados internacionais;
marketing internacional; presença na web
(economia digital); desenvolvimento e promoção
internacional de marcas; certificações específicas
para os mercados externos; inovação
organizacional nas práticas comerciais e nas
relações externas.
Montantes de investimento (mínimo e máximo)
 25.000€ < DE < 500.000€
Tipo e montante de incentivo
 Incentivo não reembolsável (taxa máxima de
incentivo = 45% + majorações; limite do
incentivo= 500.000€)
Despesas elegíveis
a) Aquisição de máquinas e equipamentos e
equipamentos informáticos, incluindo o software
respetivo, relacionados com o projeto;
b) Custo com a contratação até 2 quadros técnicos,
com nível de qualificação >= 6 (até 24 meses);
c) participação em feiras e exposições no exterior
(arrendamento do espaço, incluindo serviços de
apoio; custos com a construção do stand; custos
de funcionamento do stand);
d) Serviços de consultoria especializados (prospeção
e captação de clientes; ações de promoção em
mercados externos; campanhas de marketing;
custos com a intervenção de TOC ou ROC, na
validação de despesas dos pedidos de
pagamento; assistência técnica, estudos,
diagnósticos e auditorias; custos com
certificações; custos de conceção e registo
associados à criação de novas marcas; custos
iniciais associados à domiciliação de aplicações,
adesão a plataformas eletrónicas, SaaS,...);
e) Obtenção de patentes;
f) Formação de recursos humanos;
g) Custos salariais com a contratação de RH´s
altamente qualificados (doutorados), com
duração máxima de 36 meses.
Tipologias de investimento:
 Inovação organizacional, por aplicação de novos
métodos
e
processos
organizacionais,
designadamente: inovação organizacional e
gestão; economia digital e TIC; criação de marcas
e design; desenvolvimento e engenharia de
produtos, serviços e processos; propriedade
industrial;
qualidade;
transferência
de
conhecimento;
distribuição
e
logística;
ecoinovação.
Montantes de investimento (mínimo e máximo)
 25.000€ < DE < 500.000€
Tipo e montante de incentivo
 Incentivo não reembolsável (taxa máxima de
incentivo = 45% + majorações; limite do
incentivo= 500.000€)
Despesas elegíveis
 Iguais ao concurso “Internacionalização PME”
com exceção de “participação em feiras”.

