INCENTIVOS E INVESTIMENTOS
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PRIORIDADE DE INVESTIMENTO:

Promoção do investimento das empresas em inovação e investigação, o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas, centros de Investigação e Desenvolvimento (I&D) e o setor do ensino superior, em especial a promoção do
desenvolvimento de produtos e serviços, transferência de tecnologia, inovação
social, e co-inovação 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 o desenvolvimento de iniciativas de I&D&I em contexto empresarial
reforçando a ligação entre as empresas e as entidades do Sistema Regional para
o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (SRDITI) e as instituições de Ensino Superior.

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:
• Projetos I&D empresas - projetos de I&D promovidos por empresas, compreendendo atividades de investigação industrial e desenvolvimento experimental,
conducentes à criação de novos produtos processos ou sistemas ou à introdução
de melhorias significativas em produtos, processos ou sistemas existentes;
• Projetos demonstradores – projetos demonstradores de tecnologias avançadas
e de linhas-piloto, que, partindo de atividades de I&D concluídas com sucesso,
visam evidenciar, perante um público especializado e em situação real, as vantagens económicas e técnicas das novas soluções tecnológicas que não se encontram suficientemente validadas do ponto de vista tecnológico para utilização
comercial;

NATUREZA, TAXAS E LIMITES
Natureza:
Não Reembolsável

Taxa:
Taxa base 25% (limite de 1.500 000 € p/projeto)
Vale I&D: máxima de 75% despesas elegíveis, com limite de 15.000 €
Majorações sobre projetos individuais e Copromoção: de 10% a 25%
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