SI - Qualificação

SI - Qualificação
Enquadramento
Apoiar empresas que visem ações de
qualificação em domínios imateriais com
o objetivo de promover a
competitividade das PME e a sua
capacidade de resposta no mercado
global.

São beneficiários as PME de qualquer natureza e
sob qualquer forma jurídica.
Não são elegíveis projetos com as seguintes
atividades, de acordo com a CAE:
• Financeiras e de seguros;
• Defesa;
• Lotarias e outros jogos de aposta.
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Tipologia de operações
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Tipologia de operações
Os projetos individuais de Internacionalização deverão dispor os seguintes domínios:

1

Inovação organizacional e gestão

2

Economia digital e tecnologias de informação e comunicação
(TIC)

3

Criação de marcas e design

4

Desenvolvimento e engenharia de produtos, serviços e
processos

5

Proteção de propriedade industrial

6

Qualidade
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Despesas Elegíveis
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Despesas Elegíveis

Software relacionado com desenvolvimento do projeto

Custos com a obtenção de certificações no âmbito do
Sistema da Qualidade

Assistência técnica, estudos, diagnósticos e auditorias
Custos de conceção e registo associados à criação de
novas marcas ou coleções
Custos iniciais associados à domiciliação de aplicações,
adesão inicial a plataformas eletrónicas, subscrição
inicial de aplicações em regimes de “software as a
service”, criação e publicação inicial de novos conteúdos
eletrónicos ou motores de busca

Obtenção, validação e defesa de patentes ou outros custos
de registo de propriedade industrial
Custos contratação 2 quadros técnicos com nível de
qualificação igual ou superior a 6 (licenciatura):
o Salário Base máximo elegível de 1.850€/mês
o Apoio nos 23,75% da componente da Segurança Social
paga pela empresa
o Obrigatório manter os Postos de Trabalhos 3 anos após
conclusão do projeto

Serviços consultoria especializada
Despesas TOC e ROC
Campanhas marketing
Aquisições para aplicação de novos métodos
organizacionais;
© 2018 Crowe Global

Formação dos Recursos Humanos no âmbito do projeto;
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Financiamento
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Financiamento

45%

Despesas elegíveis
Regiões Norte, Centro,
Algarve e Alentejo

40%

50%

Despesas elegíveis

Despesas com formação
profissional *

* Despesas acrescidas de
+ 10% formação a trabalhadores com deficiência ou desfavorecidos;
+ 10% para médias empresas;
+ 20% para pequenas empresas.
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Incentivo não reembolsável até ao limite de 500.000€
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Critérios de elegibilidade
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Critérios de
elegibilidade
01

02

Demonstrar que
se encontram
asseguradas as
fontes de
financiamento

Apresentar uma
situação económicofinanceira equilibrada,
ou seja, autonomia
financeira superior ou
igual a 15% (não se
aplica a empesas com
menos de um ano de
atividade)
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03
Não ser considerada
empresa em
dificuldade

04
No caso de empresas
recentes (menos de 1
ano à data de
candidatura)
demonstrar a
capacidade de
financiamento por
capitais próprios de
pelo menos 20% das
despesas elegíveis

05

06

Despesa Elegível
mínima de 25 mil
euros

Ter uma duração
máxima de 2 anos e
iniciar a execução no
prazo máximo de 6
meses após
aprovação
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