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PRIORIDADE DE INVESTIMENTO:

Reforçar a Investigação, o Desenvolvimento Tecnológico e a Inovação, no qual se
insere a Prioridade de Investimento - “Promoção do investimento das empresas
em inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas, centros de I&D e o setor do ensino superior, em especial a promoção do
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social, e coinovação e aplicações de interesse público, no estímulo da procura,
em redes, clusters e inovação aberta através da especialização inteligente, apoio
à investigação tecnológica aplicada, linhas piloto, ações de validação precoce
de produtos, capacidades avançadas de produção e primeira produção, em
especial no que toca às tecnologias facilitadoras essenciais e à difusão de
tecnologias de interesse geral”.

OBJETIVO:

Promover projetos de inovação produtiva, de âmbito nacional ou internacional,
que visem a introdução de novas atividades, produtos ou serviços ou a melhoria
significativa de processos tecnológicos através da transferência e aplicação de
conhecimento, contribuindo para a modernização e inovação do tecido empresarial e reforçando a base produtiva transacionável da RAM, permitindo assim
uma melhoria do posicionamento da Madeira em cadeias de valor internacionais.

TIPOLOGIA DE BENEFICIÁRIOS:

Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. No caso de projetos em copromoção são ainda beneficiários as entidades não empresariais do
Sistema Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação
(SRDITI).

www.btocmadeira.com.pt

TIPOLOGIA DOS PROJETOS

São suscetíveis de financiamento os projetos nas seguintes tipologias:
a) Produção de novos bens e serviços ou melhorias significativas da produção
através da valorização económica do conhecimento;
b) Adoção de novos ou significativamente melhorados, processos ou métodos de
fabrico.
Consideram-se enquadráveis os investimentos de natureza inovadora que se traduzam na produção de bens e serviços transacionáveis ou internacionalizáveis e
com elevado nível de incorporação nacional e/ou internacional, que correspondam a um investimento inicial, conforme definido no número 49 do artigo 2.º do
Regulamento (UE) n.º 651/2014, de 16 de junho, relacionados com:
a) A criação de um novo estabelecimento;
b) O aumento da capacidade de um estabelecimento já existente;
c) A diversificação da produção de um estabelecimento para produtos não produzidos anteriormente no estabelecimento;
d) A alteração fundamental do processo global de produção de um estabelecimento existente.
Não são apoiados projetos de investimento de mera expansão ou de modernização.

NATUREZA, TAXAS E LIMITES
Natureza:
Taxa 30% - Não Reembolsável
Taxa 70 % - Reembolsável
Limite de 500 000 €
Taxa:
Taxa Base de 35%
Poderá ser acrescida das seguintes majorações:
a) «Majoração «tipo de empresa»: 10% para projetos apresentados por micro,
pequenas e médias empresas;
b) Majoração «Cooperação com entidades não empresariais do SRDITI»: 10% a
atribuir a projetos que apresentem um plano de ação de cooperação com entidades não empresariais do SRDITI.
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