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Transferência do conhecimento científico e tecnológico”, Iniciativa de Transferência de Conhecimento –
Convite

Código de Aviso: 03/SIAC/2021

Abertura: 03/07/2021 Fecho: 30/09/2021 ou 15/09/2021

• Perfil: PME; NUT II (Portugal Continental);

• Consórcio: N/A;

• Objetivo do financiamento (Resultados expectáveis): Visa incentivar a valorização e transferência do conhecimento e

da tecnologia do sistema de Investigação e Inovação (I&I), para as empresas, bem como a colaboração universidade-empresa;

• Temática: Incentivo à disseminação e difusão de tecnologias desenvolvidas e promoção da transferência de tecnologia;

• Tipo de apoio: Incentivo Não Reembolsável;

• Orçamento e % de cofinanciamento: 85% e conforme o Ponto 9;

• Duração esperada do projeto: 24 Meses (Com o período de elegibilidade das despesas compreendido entre 02/05/2021 e

01/05/2023).

https://www.portugal2020.pt/candidaturas?es=Aberto&pg=01&lc=16


Sistema de Incentivos, Inovação Produtiva – Territórios do Interior

Código de Aviso: 12/SI/2021

Abertura: 25/06/2021 Fecho: 20/09/2021 (19 Horas)

• Perfil: PME; NUT II (Portugal Continental);

• Consórcio: N/A;

• Objetivo do financiamento (Resultados expectáveis): São suscetíveis de apoio os projetos individuais em atividades

inovadoras, conforme o Ponto 2;

• Reforço da capacitação empresarial das PME para o desenvolvimento de bens e serviços;

• Temática: Inovação de Produto / Marketing / Processo / Organizacional;

• Tipo de apoio: Incentivo Não Reembolsável;

• Orçamento e % de cofinanciamento: Orçamento total de 145M, 50% de cofinanciamento, conforme o anúncio;

• Duração esperada do projeto: Não especificado.

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos?theme=ja_k2filter&isc=1&ordering=rxf16&category_id=7

