2020 Pedra E+|
Sistema de Incentivos “Internacionalização PME”
Projectos Conjuntos
Condições de Participação e Cofinanciamento Portugal 2020
Com vista à participação nas acções integradas no Sistema de Incentivos às Empresas
organizadas pela ANIET no âmbito do Programa Operacional da Competitividade e
Internacionalização

(COMPETE

2020),

na

modalidade

de

Projetos

Conjuntos

–

Internacionalização, a empresa cumpre, ou encontra-se em situação de cumprir, as condições
de elegibilidade constantes do Concurso para Apresentação de Candidaturas - Aviso n.º
21/SI/2016, de 27 de setembro de 2016, elaborado nos termos previstos do Regulamento
Geral dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEII), na sua atual redação e do
Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e Internacionalização (RECI),
também na sua atual redação, designadamente:
a) Cumprir as condições necessárias para o exercício da atividade;
b) Ter a situação tributária e contributiva regularizada perante a administração fiscal e a
segurança social e as entidades pagadoras dos incentivos, incluindo a situação regularizada
em matéria de reembolsos em projetos apoiados com cofinanciamento dos FEEI;
c) Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável;
d) Cumprir os critérios de Pequena e Média Empresa (PME);
e) Não ser uma empresa em dificuldade, de acordo com a definição prevista no artigo 2º do
Regulamento (UE) n.º 651/2014;
f) Apresentar uma situação líquida positiva, reportada ao pré-projecto (2015);
g) Declarar que não se trata de uma empresa sujeita a uma injunção de recuperação, ainda
pendente, na sequência de uma decisão anterior da Comissão que declara um auxílio ilegal e
incompatível com o mercado interno, conforme previsto na alínea a) do n.º 4 do artigo 1.º do
Regulamento (UE) n.º 651/2014;
h) Estar registada no Balcão 2020;
i) Assumir as obrigações solidárias e individuais decorrentes do desenvolvimento do projeto
no âmbito da legislação aplicável a esta tipologia de projetos;
j) Cumprir os limites dos Auxílios de Minimis.

