Novos canais de exportação | Reforço da internacionalização | Projetos inovadores

Apoio ao desenvolvimento e aplicação de novos modelos empresariais para as PME, visando a promoção de
diagnósticos comerciais, a identificação de oportunidades de internacionalização, ao nível de produtos /serviços e
dos mercados associados, e das estratégias de marketing adequadas, permitindo uma evolução na cadeia de valor.

1.

Tipologia de operações elegíveis:

a) Diagnósticos de oportunidades:
I. Identificação de binómios produtos / serviços versus mercados que representem oportunidades de
internacionalização;
II. Necessidades de ajustamentos de produtos / serviços e de modelos de negócio (incluindo circuitos de
distribuição);
III. Diagnóstico de oportunidades de evolução da empresa na cadeia de valor;
IV. Necessidade de ajustamentos de estratégias de comunicação digital.
b) Assistência Técnica:
I. Visitas de prospeção e de captação de novos clientes em mercados externos;
II. Visitas de prospeção a feiras internacionais;
III. Convites a / missões de importadores para conhecimento da oferta.
2. Beneficiários
PME, cujas atividades económicas visam a produção de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis,
situadas nas regiões NUTS II Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve.
Condições específicas de acesso:
 Não ter iniciado o seu processo de internacionalização ou não registar atividade exportadora nos
últimos 12 meses anteriores à data da candidatura
 Deter 3 ou mais postos de trabalho
3. Taxas de Incentivo (n.º 2 do artigo 58º do RECI)
NUT II Norte, Centro, Alentejo e Algarve - aplicação de uma taxa de 75% às despesas elegíveis
NUT II Lisboa - aplicação de uma taxa de 40% às despesas elegíveis
4. Forma e limite dos apoios
Incentivo não reembolsável - 10.000€/projeto
(5.000€ para Diagnóstico de oportunidades e 5.000€ para Assistência Técnica)
5. Prazo de Apresentação de candidaturas
De dia 23 de junho de 2017 a dia 15 de setembro de 2017
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