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1. Contexto 
 
 
O Programa Operacional do Objetivo Cooperação Territorial do Espaço Sudoeste Europeu 
(SUDOE) 2007-2013, elaborado pelos quatro Estados que integram o espaço SUDOE (Espanha, 
França, Portugal e Reino Unido) foi aprovado pela Comissão Europeia através da sua Decisão 
C (2007) 4347, de 26 de Setembro de 2007.  
 
O objetivo principal deste programa é o de consolidar o SUDOE como um espaço de cooperação 
territorial nos domínios da competitividade e da inovação, do ambiente, do desenvolvimento 
sustentável e do ordenamento do território, que contribua para o reforço da coesão económica e 
social no seio da União Europeia. 
 
A implementação, execução e gestão deste programa, financiado pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), está em conformidade com o Regulamento (CE) 
nº 1083/2006 do Conselho, que estabelece as disposições gerais sobre os fundos estruturais, e 
com o Regulamento (CE) Nº 1080/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo ao 
FEDER.  
 
 
 
2. Prioridades abertas 
 
 
O Programa Operacional do Espaço SUDOE estabelece quatro prioridades estratégicas que 
obedecem, por um lado, às orientações estratégicas comunitárias relativas ao crescimento, ao 
emprego e ao desenvolvimento sustentável e, por outro lado, aos desafios que o Sudoeste 
europeu deverá enfrentar coletivamente. 
 
Uma atenção particular será dada aos projetos que permitem contribuir com respostas às 
questões levantadas pelos desafios que se colocarão às regiões da União Europeia (como 
identificados no documento da Comissão Europeia Regiões 2020: An Assessment of Future 
Challenges for EU Regions: mundialização, evolução demográfica, alteração climática, energia). 
 
No âmbito desta convocatória de projetos, apenas estará aberta uma prioridade operacional do 
programa: 
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Prioridade 3 : Integração harmoniosa do espaço do SUDOE e melhoria da acessibilidade às 
redes de informação. 


Os tipos de projetos abrangidos são os seguintes: 
 


 Projetos de capitalização (1) : 
 
Os projetos de capitalização da prioridade 3 deverão estar contemplados numa das seguintes 
temáticas: 
 


a) Novos serviços TIC destinados ao público alvo (Por exemplo: cidadãos SUDOE, micro 
empresas e PMEs, serviços públicos, etc.). Os produtos obtidos deverão poder ser 
utilizados no conjunto do espaço SUDOE e o número de utilizadores finais deverá ser 
representativo da população alvo. A utilização do produto/resultado para além da data de 
execução do projeto deverá ser garantida e demonstrada. 


 
b) Concepção de ferramentas comuns TIC para valorizar os resultados de vários projetos 


anteriores numa temática transversal às 4 prioridades do Programa Operacional SUDOE. 
 


 Continuação de projetos SUDOE da prioridade 3 aprovados em anteriores convocatórias 
SUDOE 2007-2013 (2)  


 
Os novos projetos não são admissíveis no âmbito da prioridade 3 para esta convocatória de 
projetos. 


 
 
1) Projetos de capitalização 
 
A capitalização é um conjunto de técnicas que permite reinvestir num projeto. Trata-se de valorizar 
um resultado no âmbito de um programa ou vários. O projeto de capitalização deve, por 
conseguinte partir do existente apresentando um valor acrescentado e uma maior divulgação dos 
resultados.  
  
No caso de projetos de capitalização de projetos financiados pelo SUDOE, a parceria do novo 
projeto deverá ser composta, pelo menos, por mais de metade de beneficiários que tenham 
participado nos projetos anteriores. 
 
2) Continuação de projetos 
 
O projeto deverá claramente ser construído a partir dos produtos/resultados obtidos pelo projeto 
do qual é a continuação. Estes produtos/resultados deverão ser referidos no formulário de 
candidatura. A sua utilização atual e os eventuais utilizadores deverão ser especificados. Deverá 
claramente ser demonstrado que a continuação das atividades permitirá ampliar o impacto a longo 
prazo sobre o território SUDOE e, nomeadamente demonstrar como os produtos/resultados 
obtidos poderão ser integrados nas políticas públicas, nas diferentes escalas. 
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3. Âmbito geográfico 
 
O Espaço Sudoeste europeu é constituído pelas seguintes regiões e cidades autónomas dos 
quatro Estados membros acima mencionados: 
 
Espanha:  


 


ES11 Galiza, ES12 Principado das Astúrias, ES13 Cantabria, ES21 País 
Vasco, ES22 Comunidade Foral de Navarra, ES23 La Rioja, ES24 Aragão, 
ES30 Comunidade de Madrid, ES41 Castilla y León, ES42 Castilla-La 
Mancha, ES43 Extremadura, ES51 Catalunha, ES52 Comunidade 
Valenciana, ES53 Ilhas Balears, ES61 Andaluzia, ES62 Região de Múrcia, 
ES63 Cidade Autónoma de Ceuta, ES64 Cidade Autónoma de Melilla 
 


França: 
 


FR53 Poitou-Charentes, FR61 Aquitaine, FR62 Midi-Pyrénées, FR63 
Limousin, FR72 Auvergne, FR81 Languedoc-Roussillon 
 


Portugal: 
 


PT11 Norte, PT15 Algarve, PT16 Centro, PT17 Lisboa, PT18 Alentejo 
 


Reino Unido: 
 


GIBR Gibraltar 
 


 
 
 
4. Montante FEDER disponível 
 
O montante total de ajuda FEDER disponível para esta convocatória ascende a  
1.235.375,72 euros.  
 
 
Este montante poderá ser incrementado em função dos remanescentes gerados antes da data de 
aprovação definitiva dos projetos da quinta convocatória. 
 
Em caso algum, a participação FEDER poderá ultrapassar os 75% do valor da despesa total 
elegível do projeto. 
 
 
PERIODO DE ELEGIBILIDADE DAS DESPESAS 
 
O período de elegibilidade das despesas estabelecido para a quinta convocatória de projetos é o 
seguinte: 
 
- Fase de preparação: de 1 de Janeiro de 2013 até ao encerramento da segunda fase da 


convocatória.  
 
- Fase de execução: a partir de 1 de Julho de 2013  
 
A data do pagamento da ajuda FEDER aos projetos aprovados nesta convocatória de projetos 
poderá eventualmente depender da data de encerramento do programa de acordo com o 
regulamento na matéria (artigos 79 e 89 do regulamento (CE) nº1083/2006). 
 
 
5. Beneficiários 
 
Os beneficiários desta convocatória de projetos podem ser todos os organismos públicos ou 
equiparáveis a públicos, bem como as entidades privadas sem fins lucrativos.  


São considerados organismos equiparáveis a públicos, os que cumpram com os critérios 
estabelecidos no artigo 1º, parágrafo 9 da Directiva 2004 / 18 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 31 de Março de 2004, relativa à coordenação dos processos de adjudicação dos 
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contratos de empreitada de obras públicas, dos contratos públicos de fornecimento e dos 
contratos públicos de serviços. Assim, entende-se por «organismo de direito público» qualquer 
organismo: 


- Criado especificamente para satisfazer necessidades de interesse geral com caráter não 
industrial ou comercial; 


- Dotado de personalidade jurídica; e 


- Cuja atividade seja maioritariamente financiada pelo Estado, pelas autarquias locais ou 
regionais ou por outros organismos de direito público, ou cuja gestão esteja sujeita a 
controlo por parte destes últimos; ou em cujos órgãos de administração, direção ou 
fiscalização mais de metade dos membros sejam designados pelo Estado, pelas 
autarquias locais ou regionais ou por outros organismos de direito público. 


 
 
Esta convocatória de projetos não está aberta às empresas com caráter industrial ou comercial. 
No entanto, as entidades privadas que desejem participar no desenvolvimento de um projeto 
poderão fazê-lo desde que o façam com recursos próprios. 
 
Nesta convocatória de projetos, será apenas aceite uma candidatura por entidade (como 
beneficiário principal ou beneficiário). 
 
No momento da instrução das candidaturas, será dada uma atenção específica à capacidade 
administrativa dos beneficiários. 
 
Todas as entidades integradas nas parcerias, como beneficiário principal e/ou beneficiário (à 
exceção dos organismos da Administração Central, Regional e Local) deverão obrigatoriamente 
proporcionar, com a apresentação da candidatura, um documento que justifique a sua 
solvabilidade financeira. O tipo de justificativo a apresentar é descrito de acordo com o país de 
origem da entidade, na ficha 5.2 do guia do promotor de projeto. 
 
 
6. Condições a respeitar pelas candidaturas de projetos 
 


6.1. Condições de admissibilidade 
 
Os princípios e regras aplicados às candidaturas de projetos são os que se apresentam no 
Programa Operacional e no Guia do promotor do projeto. (ficha 5.3) 
 
Os projetos deverão respeitar as orientações do Programa Operacional, nomeadamente: 
 


 Participação de beneficiários de, pelo menos, 2 Estados membros do SUDOE; 
 Adequação à estratégia e aos objetivos do Programa e aos seus eixos prioritários; 
 Demonstrarem a sua compatibilidade com as políticas nacionais; 
 Respeitarem as legislações nacionais e comunitárias; 
 Estarem localizados na área elegível do Programa e garantirem um efeito positivo no 


território estabelecido, conforme aos objetivos específicos; 
 As ações não estarem concluídas na data de apresentação da candidatura; 
 Não terem sido financiados por outros programas comunitários; 
 Demonstrarem a disponibilização dos recursos financeiros que permitirão a execução 


das ações elegíveis do projeto de acordo com o calendário estabelecido. 
 Apresentarem os resultados previstos e quantificarem-nos em articulação com os 


indicadores do Programa Operacional. 
 


6.2. Calendário de execução 
 
A execução dos projetos não deverá prolongar-se para lá de 30 de junho de 2015.  
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6.3. Condições orçamentais 


 
Os projetos deverão apresentar um orçamento mínimo de 300.000 euros de despesa total 
elegível. 
 
Os projetos deverão igualmente respeitar um limite máximo, a título indicativo, de 1.000.000 euros 
de despesa total elegível. 
 
O orçamento de cada parceiro de um projeto deverá ser igual ou superior a 100.000 euros de 
despesa total elegível. 
 
Como indicado previamente, as ações não devem estar terminadas à data de apresentação da 
candidatura. Esta condição leva a que um projeto pode ter iniciado à data de lançamento da 
convocatória e que a parceria começou a realizar as ações previstas na candidatura. Se tal for o 
caso, um resumo das despesas já incorridas por cada beneficiário deverá ser apresentado no 
anexo 4 “outros documentos” no momento do envio da candidatura. Esta situação poderá dar 
lugar a uma apreciação positiva no momento da instrução da candidatura. 
 
O plano financeiro do projeto deve igualmente respeitar uma série de limites de caráter obrigatório 
indicados nos critérios de admissibilidade especificados na ficha 5.3 do Guia do Promotor de 
projeto. 
 
 
7. Instrução e seleção das candidaturas 
 
As candidaturas de projetos recebidas serão, numa primeira etapa, submetidas a uma verificação 
para se averiguar a sua admissibilidade segundo as condições formais descritas no texto da 
convocatória de projetos (ver ponto 6) e os critérios de admissibilidade (ver ficha 5.3 do Guia do 
Promotor) 
 
No caso da candidatura não demonstrar todas as condições de admissibilidade exigidas, o 
promotor do projeto beneficiará de um prazo de dez dias (seguidos), contados a partir da data de 
recepção da notificação, para fornecer ao Secretariado Técnico Conjunto, as informações e/ou 
correções solicitadas. Esta notificação indicará que, se expirado esse prazo, nenhuma informação 
for fornecida ao Secretariado, a solicitação será considerada como não respondida e a 
candidatura será rejeitada. Desde logo, será elaborada uma resolução e notificar-se-á o promotor 
no sentido de o informar que a candidatura foi considerada não admissível. 
 
As candidaturas de projetos serão submetidas a um procedimento de seleção em duas fases. 
 
PRIMEIRA FASE: 
Durante a primeira fase, os promotores de projetos deverão apresentar a candidatura de projeto 
através do formulário previsto para esse efeito. Este último deverá ser preenchido na sua 
totalidade e apresentado juntamente com os anexos obrigatórios para a primeira fase, listados no 
formulário. Estas candidaturas serão co-instruídas pelos correspondentes nacionais e pelo 
Secretariado Técnico Conjunto e serão objeto de uma primeira seleção pelo Comité de 
Programação, tendo por base os critérios de admissibilidade e de seleção. Desde logo, as 
candidaturas recebidas serão objeto de três tipos de decisões: projetos aprovados, projetos 
admitidos à segunda fase e projetos não admitidos à segunda fase. O Comité poderá propor para 
passar à segunda fase, a modificação ou a reestruturação dos projetos, tanto no que concerne à 
parceria como aos objetivos, à tipologia de despesas e ao orçamento.  
 
SEGUNDA FASE: 
Na segunda fase, os projetos admitidos serão novamente examinados, após terem sido objeto de 
um trabalho de aprofundamento e de melhoria qualitativa, tanto ao nível técnico como da sua 
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contribuição para os objetivos do Programa. O Comité de Programação analisará as candidaturas 
reformuladas e pronunciar-se-á sobre a aprovação ou não aprovação dos projetos. 
 
Decorrida a segunda fase, e no caso onde projetos que foram autorizados a apresentar-se, 
responderam corretamente às modificações solicitadas pelo Comité de Programação, mas que 
não podem ser aprovados e programados pelo único motivo de falta de fundos, estes projetos 
poderão ser inscritos numa lista de reserva decidida pelo Comité de Programação. 
 
 
8. Calendário 
 
Esta convocatória de projetos estará aberta entre o dia 10 a 30 de abril de 2014. 
 
Os projetos apresentados depois do dia 30 de abril de 2014 (às 12:00, hora local de Santander) 
serão automaticamente considerados não admissíveis. 
 
A versão eletrónica é a versão válida para efeitos de envio. Apenas a primeira versão enviada ao 
STC será tida em consideração. 
 
 
9. Apresentação de candidaturas e da documentação 
 
Com o objetivo de elaborar uma correta apresentação da candidatura, as propostas devem seguir 
as instruções do Guia do promotor de projetos. Este guia e o formulário de candidatura, bem como 
outras informações complementares sobre o Programa e as condições para a apresentação das 
candidaturas poderão ser obtidos no site da Internet do Programa, em http://www.interreg-
sudoe.eu ou diretamente no Secretariado Técnico Conjunto do Programa. 
 
O formulário oficial de candidatura, devidamente preenchido, deverá ser enviado em todos os 
idiomas dos parceiros envolvidos no projeto. 
 
Para que as candidaturas sejam aceites, é obrigatório um duplo envio: 
 


 A versão eletrónica através da aplicação informática, à qual é possível aceder pela 
página Internet do programa, ou pelo site https://intranet.interreg-sudoe.eu, o mais tardar 
até ao dia 30 de abril de 2014 às 12:00 (hora local de Santander) ; 


 
 A versão papel (no idioma do beneficiário principal) deverá ser enviada por correio 


registrado, o mais tardar até ao dia 30 de abril de 2014 (sendo considerada a data do 
carimbo dos Correios) para o seguinte endereço:  


 
Secretariado Técnico Conjunto SUDOE 


Plaza del Príncipe, nº 4, 1ª planta 
39003 SANTANDER 


ESPANHA 
 
 
 
No envelope deverá ser assinalado “Convocatória de Projetos SUDOE”, a prioridade e o acrónimo 
do projeto. Este envelope deve conter, juntamente com o formulário oficial de candidatura 
devidamente preenchido, os anexos correspondentes. 
 
A versão enviada em papel não deverá ser encadernada. 
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Para mais informações 
 
Poderá consultar os documentos oficiais do Programa no site da internet do Programa 
www.interreg-sudoe.eu.  
 


- O Programa Operacional SUDOE 2007-2013; 
- O Guia do Promotor de Projetos; 
- O kit de apresentação de candidatura; 


 
Contactos 
 
Através do site da Internet do Programa, poderá encontrar os contactos dos correspondentes 
nacionais dos quatro Estados membros do SUDOE e do Secretariado Técnico Conjunto, 
localizado em Santander.  
 
O Secretariado Técnico Conjunto está à sua disposição para lhe fornecer a ajuda técnica 
necessária. Poderá contatá-lo através do site da Internet do Programa ou através do e-mail  
stcsudoe@interreg-sudoe.eu 
 
 
 
 
O Comité de Acompanhamento do Programa de Cooperação Territorial Espaço Sudoeste 
Europeu, 09 de abril de 2014. 
 
 






beneficiarios

		

						QUADRO DE AJUDA AO PREENCHIMENTO DO PLANO FINANCEIRO DO PROJECTO NA APLICAÇÃO INFORMÁTICA DO PROGRAMA SUDOE

						AVISO: (Este quadro é uma ajuda ao preenchimento do Plano Finaceiro; recorde-se, no entanto, que o Plano Financeiro se preenche directamente através da Aplicação Informática do Programa)

		Beneficiário principal nº 01 (Chefe de fila)				<nome da instituição 01>																																								<nome da instituição 01>																																								<nome da instituição 01>																																								<nome da instituição 01>																																										<nome da instituição 01>																																		<nome da instituição 01>

		Tipologia de despesa				GT.0: Despesas de Preparação																				GT.1: Coordenação e Gestão																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Acompanhamento e Avaliação																				GT.n_Publicidade, Informação e Capitalização																						Total Despesa Elegível (€)																																		CONTRAPARTIDA NACIONAL (25% da despesa elegível)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL		% sobre a despesa elegível														2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL

		01 Estudos/relatórios/Prestação de serviços																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		02 Recursos humanos																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		03 Viajens / alojamento / Manutenção																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		04 Promoção / Difusão																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		05 Reuniões / Conferências / Seminários																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		06 Equipamento																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		07 Infraestruturas de pequena envergadura																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		08 Despesas gerais																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00%

		09 Despesas de auditoria (validação de despesa)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10 Outros (especificar)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

		Beneficiário nº 02				<nome da instituição 02>																																								<nome da instituição 02>																																								<nome da instituição 02>																																								<nome da instituição 02>																																										<nome da instituição 02>																																		<nome da instituição 02>

		Tipologia de despesa				GT.0: Despesas de Preparação																				GT.1: Coordenação e Gestão																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Acompanhamento e Avaliação																				GT.n_Publicidade, Informação e Capitalização																						Total Despesa Elegível (€)																																		CONTRAPARTIDA NACIONAL (25% da despesa elegível)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL		% sobre a despesa elegível														2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL

		01 Estudos/relatórios/Prestação de serviços																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		02 Recursos humanos																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		03 Viajens / alojamento / Manutenção																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		04 Promoção / Difusão																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		05 Reuniões / Conferências / Seminários																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		06 Equipamento																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		07 Infraestruturas de pequena envergadura																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		08 Despesas gerais																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00%

		09 Despesas de auditoria (validação de despesa)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10 Outros (especificar)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

		Beneficiário nº 03				<nome da instituição 03>																																								<nome da instituição 03>																																								<nome da instituição 03>																																								<nome da instituição 03>																																										<nome da instituição 03>																																		<nome da instituição 03>

		Tipologia de despesa				GT.0: Despesas de Preparação																				GT.1: Coordenação e Gestão																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Acompanhamento e Avaliação																				GT.n_Publicidade, Informação e Capitalização																						Total Despesa Elegível (€)																																		CONTRAPARTIDA NACIONAL (25% da despesa elegível)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL		% sobre a despesa elegível														2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL

		01 Estudos/relatórios/Prestação de serviços																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		02 Recursos humanos																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		03 Viajens / alojamento / Manutenção																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		04 Promoção / Difusão																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		05 Reuniões / Conferências / Seminários																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		06 Equipamento																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		07 Infraestruturas de pequena envergadura																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		08 Despesas gerais																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00%

		09 Despesas de auditoria (validação de despesa)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10 Outros (especificar)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

		Beneficiário nº 04				<nome da instituição 04>																																								<nome da instituição 04>																																								<nome da instituição 04>																																								<nome da instituição 04>																																										<nome da instituição 04>																																		<nome da instituição 04>

		Tipologia de despesa				GT.0: Despesas de Preparação																				GT.1: Coordenação e Gestão																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Acompanhamento e Avaliação																				GT.n_Publicidade, Informação e Capitalização																						Total Despesa Elegível (€)																																		CONTRAPARTIDA NACIONAL (25% da despesa elegível)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL		% sobre a despesa elegível														2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL

		01 Estudos/relatórios/Prestação de serviços																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		02 Recursos humanos																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		03 Viajens / alojamento / Manutenção																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		04 Promoção / Difusão																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		05 Reuniões / Conferências / Seminários																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		06 Equipamento																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		07 Infraestruturas de pequena envergadura																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		08 Despesas gerais																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00%

		09 Despesas de auditoria (validação de despesa)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10 Outros (especificar)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

		Beneficiário nº 05				<nome da instituição 05>																																								<nome da instituição 05>																																								<nome da instituição 05>																																								<nome da instituição 05>																																										<nome da instituição 05>																																		<nome da instituição 05>

		Tipologia de despesa				GT.0: Despesas de Preparação																				GT.1: Coordenação e Gestão																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Acompanhamento e Avaliação																				GT.n_Publicidade, Informação e Capitalização																						Total Despesa Elegível (€)																																		CONTRAPARTIDA NACIONAL (25% da despesa elegível)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL		% sobre a despesa elegível														2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL

		01 Estudos/relatórios/Prestação de serviços																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		02 Recursos humanos																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		03 Viajens / alojamento / Manutenção																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		04 Promoção / Difusão																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		05 Reuniões / Conferências / Seminários																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		06 Equipamento																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		07 Infraestruturas de pequena envergadura																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		08 Despesas gerais																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00%

		09 Despesas de auditoria (validação de despesa)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10 Outros (especificar)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

		Beneficiário nº 06				<nome da instituição 06>																																								<nome da instituição 06>																																								<nome da instituição 06>																																								<nome da instituição 06>																																										<nome da instituição 06>																																		<nome da instituição 06>

		Tipologia de despesa				GT.0: Despesas de Preparação																				GT.1: Coordenação e Gestão																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Acompanhamento e Avaliação																				GT.n_Publicidade, Informação e Capitalização																						Total Despesa Elegível (€)																																		CONTRAPARTIDA NACIONAL (25% da despesa elegível)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL		% sobre a despesa elegível														2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL

		01 Estudos/relatórios/Prestação de serviços																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		02 Recursos humanos																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		03 Viajens / alojamento / Manutenção																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		04 Promoção / Difusão																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		05 Reuniões / Conferências / Seminários																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		06 Equipamento																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		07 Infraestruturas de pequena envergadura																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		08 Despesas gerais																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00%

		09 Despesas de auditoria (validação de despesa)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10 Outros (especificar)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

		Beneficiário nº 07				<nome da instituição 07>																																								<nome da instituição 07>																																								<nome da instituição 07>																																								<nome da instituição 07>																																										<nome da instituição 07>																																		<nome da instituição 07>

		Tipologia de despesa				GT.0: Despesas de Preparação																				GT.1: Coordenação e Gestão																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Acompanhamento e Avaliação																				GT.n_Publicidade, Informação e Capitalização																						Total Despesa Elegível (€)																																		CONTRAPARTIDA NACIONAL (25% da despesa elegível)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL		% sobre a despesa elegível														2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL

		01 Estudos/relatórios/Prestação de serviços																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		02 Recursos humanos																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		03 Viajens / alojamento / Manutenção																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		04 Promoção / Difusão																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		05 Reuniões / Conferências / Seminários																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		06 Equipamento																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		07 Infraestruturas de pequena envergadura																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		08 Despesas gerais																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00%

		09 Despesas de auditoria (validação de despesa)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10 Outros (especificar)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

		Beneficiário nº 08				<nome da instituição 08>																																								<nome da instituição 08>																																								<nome da instituição 08>																																								<nome da instituição 08>																																										<nome da instituição 08>																																		<nome da instituição 08>

		Tipologia de despesa				GT.0: Despesas de Preparação																				GT.1: Coordenação e Gestão																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Acompanhamento e Avaliação																				GT.n_Publicidade, Informação e Capitalização																						Total Despesa Elegível (€)																																		CONTRAPARTIDA NACIONAL (25% da despesa elegível)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL		% sobre a despesa elegível														2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL

		01 Estudos/relatórios/Prestação de serviços																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		02 Recursos humanos																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		03 Viajens / alojamento / Manutenção																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		04 Promoção / Difusão																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		05 Reuniões / Conferências / Seminários																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		06 Equipamento																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		07 Infraestruturas de pequena envergadura																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		08 Despesas gerais																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00%

		09 Despesas de auditoria (validação de despesa)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10 Outros (especificar)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

		Beneficiário nº 09				<nome da instituição 09>																																								<nome da instituição 09>																																								<nome da instituição 09>																																								<nome da instituição 09>																																										<nome da instituição 09>																																		<nome da instituição 09>

		Tipologia de despesa				GT.0: Despesas de Preparação																				GT.1: Coordenação e Gestão																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Acompanhamento e Avaliação																				GT.n_Publicidade, Informação e Capitalização																						Total Despesa Elegível (€)																																		CONTRAPARTIDA NACIONAL (25% da despesa elegível)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL		% sobre a despesa elegível														2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL

		01 Estudos/relatórios/Prestação de serviços																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		02 Recursos humanos																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		03 Viajens / alojamento / Manutenção																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		04 Promoção / Difusão																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		05 Reuniões / Conferências / Seminários																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		06 Equipamento																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		07 Infraestruturas de pequena envergadura																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		08 Despesas gerais																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00%

		09 Despesas de auditoria (validação de despesa)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10 Outros (especificar)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

		Beneficiário nº 10				<nome da instituição 10>																																								<nome da instituição 10>																																								<nome da instituição 10>																																								<nome da instituição 10>																																										<nome da instituição 10>																																		<nome da instituição 10>

		Tipologia de despesa				GT.0: Despesas de Preparação																				GT.1: Coordenação e Gestão																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Acompanhamento e Avaliação																				GT.n_Publicidade, Informação e Capitalização																						Total Despesa Elegível (€)																																		CONTRAPARTIDA NACIONAL (25% da despesa elegível)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL		% sobre a despesa elegível														2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		TOTAL

		01 Estudos/relatórios/Prestação de serviços																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		02 Recursos humanos																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		03 Viajens / alojamento / Manutenção																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		04 Promoção / Difusão																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		05 Reuniões / Conferências / Seminários																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		06 Equipamento																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		07 Infraestruturas de pequena envergadura																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		08 Despesas gerais																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00%

		09 Despesas de auditoria (validação de despesa)																						0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10 Outros (especificar)												0.00										0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00																				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%														0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

																								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%



&C&G

&R&12&P de &N



PROJECTO

		

														QUADRO DE AJUDA AO PREENCHIMENTO DO PLANO FINANCEIRO DO PROJECTO NA APLICAÇÃO INFORMÁTICA DO PROGRAMA SUDOE

		Projecto				<ACRÓNIMO DO PROJECTO>																																																												<ACRÓNIMO DO PROJECTO>																																																												<ACRÓNIMO DO PROJECTO>

		Tipologia de despesa				GT.0: Despesas de Preparação																				GT.1: Coordenação e gestão																				GT.2																				GT.3																				GT.4																				GT.5																				GT.n-1: Acompanhamento e avaliação																				GT.n_Publicidade, informação e capitalização																						Total Despesa elegível (€)

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Subtotal GT		% sobre a despesa elegível

		01. Estudos/relatórios/Prestação de serviços				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		02. Recursos humanos				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		03. Viajens / alojamento / Manutenção				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		04. Promoção / Difusão				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		05. Reuniões / Conferências / Seminários				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		06. Equipamento				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		07. Infraestruturas de pequena envergadura				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		08. Despesas gerais				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		09. Despesas de auditoria (validação de despesa)				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		10. Outros (especificar)				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

		TOTAL				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00										0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%

																'PLANO FINANCEIRO RESPEITA LIMITE GT 0 (<=25000€)"								0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%																				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%

																																																																																																																																																																								% de despesa orçamentada nos GT's transversais →																0.00%		0



&C&G

&R&16&P de &N



PF_Global

		

		<ACRÓNIMO DO PROJECTO>

		PLANO FINANCEIRO GLOBAL DO PROJECTO

				DESPESA ELEGÍVEL(€)		AJUDA FEDER (75%) (€)		CONTRAPARTIDA NACIONAL (25%) (€)

		<nome da instituição 01>		0.00		0.00		0.00		PLANO FINANCEIRO NÃO ADMISSÍVEL: A despesa elegível de um beneficiário deve ser pelo menos de 100.000€

		<nome da instituição 02>		0.00		0.00		0.00		PLANO FINANCEIRO NÃO ADMISSÍVEL: A despesa elegível de um beneficiário deve ser pelo menos de 100.000€

		<nome da instituição 03>		0.00		0.00		0.00		PLANO FINANCEIRO NÃO ADMISSÍVEL: A despesa elegível deve ser pelo menos de 100.000€

		<nome da instituição 04>		0.00		0.00		0.00		PLANO FINANCEIRO NÃO ADMISSÍVEL: A despesa elegível deve ser pelo menos de 100.000€

		<nome da instituição 05>		0.00		0.00		0.00		PLANO FINANCEIRO NÃO ADMISSÍVEL: A despesa elegível deve ser pelo menos de 100.000€

		<nome da instituição 06>		0.00		0.00		0.00		PLANO FINANCEIRO NÃO ADMISSÍVEL: A despesa elegível deve ser pelo menos de 100.000€

		<nome da instituição 07>		0.00		0.00		0.00		PLANO FINANCEIRO NÃO ADMISSÍVEL: A despesa elegível deve ser pelo menos de 100.000€

		<nome da instituição 08>		0.00		0.00		0.00		PLANO FINANCEIRO NÃO ADMISSÍVEL: A despesa elegível deve ser pelo menos de 100.000€

		<nome da instituição 09>		0.00		0.00		0.00		PLANO FINANCEIRO NÃO ADMISSÍVEL: A despesa elegível deve ser pelo menos de 100.000€

		<nome da instituição 10>		0.00		0.00		0.00		PLANO FINANCEIRO NÃO ADMISSÍVEL: A despesa elegível deve ser pelo menos de 100.000€

		TOTAL		0.00		0.00		0.00

				VERIFIQUE QUE O MONTANTE DA CÉLULA B19 (TOTAL DESPESA ELEGÍVEL DO PROJECTO)  É, PELO MENOS, DE 300.000€ E NÃO SUPERA 1.000.000€



&L&G

&C&G






FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 
  


  


  


  


  


  


  


TÍTULO DO PROJECTO Proyecto 5CSUDOE


ACRÓNIMO (máx. 20 caracteres) 5csudoe


PRIORIDADE DO P.O.


X Integração harmoniosa do espaço do SUDOE e melhoria da acessibilidade às redes de informação


TEMA PRIORITÁRIO 13


(só pode seleccionar uma categoria, ver lista de códigos)


CUSTO TOTAL (em eur) 0,00 AJUDA FEDER
SOLICITADA (em eur)


0,00


DATA DE INÍCIO 01/01/2013 DATA DE
CONCLUSÃO


30/06/2015


DURAÇÃO (duração da execução do projecto, em meses) 30


Nº DE BENEFICIÁRIOS 3


España France Portugal United
Kingdom


Outro Pais


2 1 0 0 0


IDIOMA PRINCIPAL DE APRESENTAÇÃO (idioma do beneficiário principal)


EN X ES FR PT


OUTROS IDIOMAS DE APRESENTAÇÃO DO PROJECTO (idioma dos outros beneficiários)


EN X ES X FR X PT


Quadro reservado ao Secretariado Técnico Conjunto


FECHA DE CAMBIO ESTADO ESTADO COMENTÁRIO
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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA


08/04/2014 12:40:18 Abierta
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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA


SECÇÃO 1: RESUMO DO PROJECTO
 


 


1.1 Resumo do projecto


Síntese do projecto breve e concisa, que responda às seguintes questões: Qual é a problemática do projecto? Quais são os objectivos
do projecto? Quais são os grupos de tarefas? Quais são as actividades principais a desenvolver dentro de cada GT para alcançar os
objectivos do projecto? Quais são os resultados esperados? É aconselhado completar este campo quando o formulário tenha sido
integralmente redactado (máximo 5.000 caracteres)


Nome da Instituição 1


(no idioma de origem de cada uma das instituição)


País, Região (NUTS II)


(ver lista de códigos)


Beneficiário principal (chefe de fila)


01 Socio Institución ES1 España -  (ES11 Galicia)


% Taxa Feder Total da
despesa
elegível


Ajuda Feder Comparticipaçã
o nac


% de
participação


Outra
financiamiento


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Outros beneficiários


02 Socio Instituição PT1 España -  (ES11 Galicia)


% Taxa Feder Total da
despesa
elegível


Ajuda Feder Comparticipaçã
o nac


% de
participação


Outra
financiamiento


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


03 Partenaire Institution FR 1 France -  (FR62 Midi-Pyrénées)


% Taxa Feder Total da
despesa
elegível


Ajuda Feder Comparticipaçã
o nac


% de
participação


Outra
financiamiento


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Outros parceiros associados
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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA


SECÇÃO 2: ENFOQUE DO PROJECTO
 


 


2.1 Problemática do projecto - Necessidades


2.1.1 Problemática do projecto - Necessidades


A que necessidades do Espaço SUDOE e do contexto sobre o qual se pretende intervir responde o projecto? (máximo 2.000 caracteres)


2.1.2 Problemática do projecto - Contexto


Qual é o contexto no qual se desenvolverá o projecto? Quais são as fortalezas, debilidades, ameaças e oportunidades?(máximo 2.000
caracteres)


2.1.3 Problemática do projecto - Origem


Como surgiu a ideia do projecto? De onde provém a ideia? Está relacionada com actividades da parceria? Está relacionada com algum
projecto em curso? É um projecto de capitalização de resultados de um projecto europeu desenvolvido no período de programação
precedente? Se o projecto emana dos resultados de um projecto anterior, indicar o nome do mesmo, o seu período de execução, o
Programa que o co-financiou e os resultados alcançados.(máximo 2.500 caracteres)


2.2 Objectivos e resultados do projecto


2.2.1 Objectivo final ou finalidade do projecto


Qual é a finalidade última que se pretende alcançar com este projecto? (máximo 1.000 caracteres)


2.2.2 Objectivos intermédios do projecto


Quais são os objectivos a alcançar para lograr a finalidade do projecto? (máximo 1.000 caracteres)


2.2.3 Identificar os resultados do projecto


Quais são os resultados do projecto, isto é, quais são os objectivos dos Grupos de Tarefas? Os resultados devem ser coerentes com as
acções identificadas nos GT’s e com a quantificação do sistema de indicadores proposto para o projecto.(máximo 1.500 caracteres)


2.3 Justificação do projecto


2.3.1 Contribuição do projecto para a estratégia e os objectivos do Programa Operacional de
Cooperação Territorial do Sudoeste Europeu 2007-2013, no âmbito dos respectivos eixos
prioritários


De que modo o projecto contribui para a consecução da estratégia e objectivos do Programa? Qual é o valor acrescentado do projecto
para o desenvolvimento da estratégia do actual Programa? (máximo 1.500 caracteres)


R
A


S
C


U
N


H
O


RASCUNHO


RASCUNHO







5csudoe - 09/04/2014 18:14:00        5


FORMULÁRIO DE CANDIDATURA


2.3.2 Aspectos inovadores do projecto, demonstrando que não duplica trabalhos existentes


Quais são os aspectos inovadores que aporta o projecto, tanto em relação à temática abordada como ao tratamento da mesma (isto é, o
desenvolvimento de uma metodologia inovadora para intervir sobre a problemática identificada)?(máximo 1.000 caracteres)


2.3.3 Valor acrescentado da cooperação transnacional para o desenvolvimento do projecto


Qual é o valor acrescentado da cooperação transnacional para o desenvolvimento do projecto? (máximo 2.000 caracteres)


2.3.4 Vinculação do projecto ao mundo empresarial


De que modo o projecto reforça a competitividade empresarial ou aporta soluções úteis para as empresas? (exemplo: desenvolvimento
de um produto/metodologia/ferramenta que possa ser aplicada numa empresa e/ou ter um impacto sobre a actividade económica
)(máximo 1.000 caracteres)


2.3.5 Sinergia do projecto no território onde este se vai executar (até ao nível de região) e no
conjunto do espaço de cooperação


Como está vinculado e que pertinência tem o projecto no território onde se vai executar? Qual é o seu impacto ao nível da região e do
espaço SUDOE?(máximo 1.000 caracteres)


2.3.6 Valor acrescentado do projecto no sector de actividade no qual se enquadra


Que aporta o projecto ao sector de actividade no qual se enquadra? Como vinculará os actores desse sector?(máximo 750 caracteres)


2.4 Perdurabilidade do projecto para além da sua execução


2.4.1 Perdurabilidade do projecto para além da sua execução


Quais são as acções previstas pela parceria para assegurar a continuidade das suas acções, produtos, resultados, parceria? Quais são
os impactos do projecto a médio e longo prazo sobre outros sectores de actividade, a situação económica, sobre as instituições e sobre
as políticas públicas? Quais são as acções previstas pela parceria para assegurar a transferibilidade dos resultados alcançados?
(máximo 3.000 caracteres)


R
A


S
C


U
N


H
O


RASCUNHO


RASCUNHO







5csudoe - 09/04/2014 18:14:00        6


FORMULÁRIO DE CANDIDATURA


SECÇÃO 3: PLANO DE TRABALHO DO PROJECTO
 


 


3.1 Estratégia do projecto


Quais são os Grupos de Tarefas (GT) (conjuntos de acções) que se vai levar a cabo no desenvolvimento do projecto? (não mais de
sete) Quais são as relações entre os distintos GTs? Aconselha-se ilustrar esta descrição com um diagrama. (máximo 1.000 caracteres)
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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA


GT.1 COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PROJECTO


Parceiros envolvidos
01 Socio Institución ES1


02Socio Instituição PT1


03Partenaire Institution FR 1


Tarefas


1. Coordenação estratégica e técnica do projecto


2. Acompanhamento administrativo


3. Acompanhamento financeiro


Descrição geral do GT
Indicar o modo de coordenação e gestão do projeto. Explicar como será executado o intercâmbio de informação no seio da parceria. Apresentar igualmente os órgãos criados para a
tomada de decisão de carácter político e técnico do projecto e suas competências (máximo 3.000 caracteres). Lembramos que a descrição detalhada de cada ação prevista deve ser
igualmente realizada a partir do menu ações disponível, situado à frente do título de cada GT na rubrica Grupo de tarefas.


-


Comunicação
Indicar as possíveis tarefas/acções de comunicação a desenvolver neste GT. Estas tarefas/acções têm também de ser desenvolvidas detalhadamente no GT de Publicidade,
Informação e Capitalização do projecto  (máximo 2.000 caracteres)


-


CUSTO TOTAL (em eur) Indicar, com carácter indicativo, o
custo total deste GT, em euros


AJUDA FEDER SOLICITADA (em eur) Indicar, com
carácter indicativo, a ajuda FEDER solicitada correspondente a este GT, em euros


0,00 € 0,00 €
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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA


GT.2 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJECTO


Parceiros envolvidos


Tarefas


1. Acompanhamento da execução do projecto (acompanhamento operacional)


2. Avaliação da implementação do projecto


Descrição geral do GT
Apresentar as modalidades de acompanhamento e avaliação do projecto. Especificar se estas modalidades serão executadas internamente ou se serão externalizadas e quando se
realizarão (máximo 3.000 caracteres). Lembramos que a descrição detalhada de cada ação prevista deve ser igualmente realizada a partir do menu ações disponível, situado à frente
do título de cada GT na rubrica Grupo de tarefas


Comunicação
Indicar as possíveis tarefas/acções de comunicação a desenvolver neste GT. Estas tarefas/acções têm também de ser desenvolvidas detalhadamente no GT de Publicidade,
Informação e Capitalização do projecto (máximo 2.000 caráteres)


DURAÇÃO  Especifique a data de início e de conclusão da tarefa (dd/mm/aaa)


DATA DE INÍCIO   /  / DATA DE
CONCLUSÃO


  /  /


CUSTO TOTAL (em eur) Indicar, com carácter indicativo, o
custo total deste GT, em euros


AJUDA FEDER SOLICITADA (em eur) Indicar, com
carácter indicativo, a ajuda FEDER solicitada correspondente a este GT, em euros


0,00 € 0,00 €
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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA


GT.3 PUBLICIDADE, INFORMAÇÃO E CAPITALIZAÇÃO DO PROJECTO


Parceiros envolvidos


Tarefas


1. Criação de uma identidade visual: criação de um logótipo, de uma página Web, de trípticos


2. Organização de um seminário de capitalização e difusão dos resultados


Descrição geral  do GT
Este GT constitui o plano de comunicação do projeto. Explicar, nos seguintes pontos, a estratégia e as ferramentas previstas. Lembramos que a descrição detalhada de cada ação
prevista deve ser igualmente realizada a partir do menu ações disponível, situado à frente do título de cada GT na rubrica Grupo de tarefas


Estrategia desenvolvida, objectivos perseguidos e resultados esperados
Descrever a estratégia de valorização do projecto e de capitalização dos resultados esperados com o objectivo de os transferir a outros programas ou projectos. Indicar e explicar quais
são os resultados que se esperam obter com o desenvolvimento deste GT (máximo 3.000 caracteres)


Ferramentas de comunicação utilizadas
Indicar as principais ferramentas de comunicação (páginas web, conferências, folhetos, etc.) que serão utilizadas durante o desenvolvimento do projecto. (máximo 1.500 caracteres)


Público-alvo
Indicar os destinatários das tarefas/acções de publicidade, informação e capitalização desenvolvidas no projecto. (máximo 1.000 caracteres)


Área geográfica
Se desejar, pode inserir informações adicionais sobre a área geográfica. (máximo 750 caráteres)


Produtos
Assinalar os produtos concretos que serão criados ou desenvolvidos com a execução deste GT (máximo 1.500 caracteres)


DURAÇÃO  Especifique a data de início e de conclusão da tarefa (dd/mm/aaa)


DATA DE INÍCIO   /  / DATA DE
CONCLUSÃO


  /  /


CUSTO TOTAL (em eur) Indicar, com carácter indicativo, o
custo total deste GT, em euros


AJUDA FEDER SOLICITADA (em eur) Indicar, com
carácter indicativo, a ajuda FEDER solicitada correspondente a este GT, em euros


0,00 € 0,00 €
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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA


INDICADORES


Código
Indicador


Indicadores de realização Unidade
de
medida /
Objetivo
quantific
ado


Objectivo


Código
Indicador


Indicadores de resultado Unidade
de
medida /
Objetivo
quantific
ado


Objectivo


Código
Indicador


Indicadores de impacto Unidade
de
medida /
Objetivo
quantific
ado


Objectivo
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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA


SECÇÃO 4: COERÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE COM


OUTRAS POLÍTICAS COMUNITÁRIAS E NACIONAIS
 


 


4.1 Contribuição do projecto para a Agenda de Lisboa


Mostrar como o projecto vai contribuir para a melhoria da competitividade económica do Sudoeste Europeu em resposta à solicitação da
Agenda de Lisboa para o crescimento económico e criação de emprego. (máximo 750 caracteres)


4.2 Contribuição para a igualdade de oportunidades - Contribuição


Mostrar como o projecto vai contribuir para a igualdade de oportunidades. (máximo 750 caracteres)


4.2.1 Contribuição para a igualdade de oportunidades - Aplicação


Mostrar como se vai aplicar o princípio da igualdade de oportunidades durante a execução do projecto (máximo 750 caracteres)


4.3 Contribuição para a protecção do meio ambiente - Contribuição


Descrever como o projecto vai contribuir para a protecção do meio ambiente e para o desenvolvimento sustentável em resposta à
Agenda de Gotemburgo. (máximo 750 caracteres)


4.3.1 Contribuição para a protecção do meio ambiente - Aplicação


Descrever como o projecto vai aplicar a protecção do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável durante a sua
execução. (máximo 750 caracteres)


4.4 Vinculação do projecto com as Orientações Estratégicas Comunitárias


Descrever a coerência do projecto com as Orientações Estratégicas Comunitárias na sua vertente social, económica e ambiental.
(máximo 750 caracteres)


4.5 Coerência com as políticas nacionais e regionais


Descrever a coerência do projecto com as políticas nacionais e regionais relevantes e com outros Programas Comunitários,
nomeadamente no âmbito do QREN (máximo 5000 caracteres)
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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA


SECÇÃO 5: ESTRATÉGIA E DESCRIÇÃO DA PARCERIA
 


 


5.1 Estratégia e potencialidades da parceria


Qual é o grau de representatividade dos beneficiários no seu território e no seu sector de actividade? Como é garantida a capacidade
para mobilizar o sector de actividade em que se enquadra a intervenção? Como se promove a coerência entre a distribuição de tarefas e
a participação financeira dos beneficiários? Qual é o potencial para o estabelecimento de relações duradouras e estáveis? (máximo
5.000 caracteres)


5.2 Descrição do funcionamento da parceria


Indicar o modo de coordenação e de gestão do projecto. Informar sobre as modalidades do intercâmbio de informação. Apresentar os
órgãos a implementar para a tomada de decisão, quer a nível político, quer a nível técnico do projecto e as suas respectivas
competências. Estabelecer um calendário, nomeadamente de reuniões.


5.2.1. Intercâmbio de
informação


Qual é a estratégia para a
comunicação e fluxos de
informação no seio da parceria?
Quais são as ferramentas a utilizar
para implementar essa estratégia?
(máximo 500 caracteres)


5.2.2. Órgãos de gestão
do projecto


Quais são os órgãos que se vão
implementar para a tomada de
decisões, tanto a nível político
como técnico do projecto? Qual é a
composição destes órgãos? Quais
são as respectivas competências?
Qual é o sistema de tomada de
decisões? (máximo 500 caracteres)


5.2.3. Calendário das
reuniões


Qual é o calendário provisório para
as reuniões dos distintos órgãos a
criar? (máximo 500 caracteres)


5.2.4. Outras
informações


Informações complementares sobre
a organização e gestão da parceria.
(máximo 500 caracteres)
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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA


5.3 Beneficiário principal (chefe de fila)


Identificação


Nome da Instituição 1 Designação de 1º nível | Exemplo:
Ministério / Universidade / Câmara Municipal, etc


Socio Institución ES1


Nome da Instituição 2 Designação de 2º nível | Exemplo: Direcção
Geral / Faculdade / Departamento, etc.


Nome da Instituição 3 Designação de 3º nível | Exemplo: Instituto /
Departamento ou centro de investigação / Serviço, etc.


Natureza jurídica X Organismo do Estado


Organismo regional


Administração local


Entidade pública


Outros organismos de direito público


Organizações sem fins lucrativos


Código da instituição Governo nacional - Ministério


Qual é a natureza da instituição e as
actividades desenvolvidas?


AAAAA


Número de elementos do pessoal empregado
responsável pelo projecto (máximo 1000
caracteres)


BBBBBBBB


Número de identificação fiscal AAAAA


O IVA é recuperável pela instituição? Não


Endereço (designação 1º campo) Exemplo: campus,
nome do edifício, etc.


BBBBB


(designação 2º campo) Exemplo: nome da rua/avenida, número e
andar


(Outra designação 3º campo)


Código postal CCCC


Localidade DDDD


Apartado


País España


Região (NUTS II) Galicia


Outro Pais


Telefone Prefixo seguido do número EEEEE


Fax Prefixo seguido do número FFFFF


Site Internet GGGGG
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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA


DADOS BANCÁRIOS PARA O PROJECTO


Nome do banco


Endereço


Código postal


Localidade


País España


IBAN


Código SWIFT


Nº da conta bancária


Titular da conta


Responsável institucional (representante legal da instituição)


Senhor H H


Função H


Telefone H


Fax


Email H


Coordenador do projecto e pessoa de contacto para os órgãos de gestão do programa


Senhor I I


Função I


Telefone I


Fax


Email I


Responsável financeiro (do projecto na sua globalidade)


Senhor J J


Função J


Telefone J


Fax


Email J
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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA


Responsável de Comunicação (do projecto na sua globalidade)


Senhor K K


Função K


Telefone K


Fax


Email K


Outra pessoa de contacto para os órgãos de gestão do programa (Técnico administrativo)


Senhor L L


Função L


Email L


Experiência da instituição em gestão de projectos
Qual é a experiência da instituição em matéria de gestão de projectos? Quais desta(s) experiência(s) foram co-financiadas pela União Europeia?


MMMM


Funções a desempenhar no projecto
Especificar as responsabilidades da instituição na execução dos diversos grupos de tarefas do projecto, nomeadamente as administrativas e financeiras.  (máximo 1.000 caracteres)


Número de candidaturas em programas do Objectivo 3 (Cooperação Territorial Europeia) nas quais
participa, tanto como beneficiário principal como outro beneficiário no período de programação
2007-2013
Em caso afirmativo, indicar o programa, o nome do projecto e em que qualidade participa (Beneficiário Principal ou Outro Beneficiário) (máximo 1000 caracteres)


NNNN


Especificar o número de pessoas previstas na execução do projecto
Indique quantos são os recursos humanos dedicados a cada uma das tarefas. No caso de serem recursos internos, ou seja, que formam parte do pessoal da entidade, indicar essa
informação no quadro dos Recursos humanos internos; se se trata de Recursos humanos contratados expressamente para a realização do projecto, indicar essa informação no
quadro Recursos humanos externos. Recorde que a informação que figura nos dois pontos deve estar em conformidade com o ponto 02 "Recursos Humanos" da Justificação do
Orçamento.


5.3.8.1 Recursos humanos internos:
Esta informação deve ser referida segundo o seguinte modelo: função/número de pessoas/número de meses ou dias/% de tempo imputado ao projecto, por exemplo: técnico
superior/3 pessoas/18 meses/40%


OOO


5.3.8.2 Recursos humanos externos contratados especificamente para a realização das tarefas:
Esta informação deve ser referida segundo o seguinte modelo: função/número de pessoas/número de meses ou dias/% de tempo imputado ao projecto, por exemplo:técnico
superior/3 pessoas/18 meses/40%. Indicar também como se pretende realizar a contratação.


PPPPP
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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA


Recurso a uma entidade terceira para a execução de parte das acções programadas
Apenas os beneficiários do projecto podem receber uma ajuda FEDER pelas acções realizadas, sendo que a despesa deverá ser realizada pelo próprio beneficiário. Por razões
devidamente justificadas e relativas às competências das entidades implicadas, e sempre a título excepcional, o recurso a uma terceira entidade pública deve estar claramente
enquadrado. Neste caso, indicar o motivo pelo qual se torna inevitável delegar a realização de uma actividade determinada. Indicar também as acções afectadas e o GT em que se
encontram, o nome da entidade, a justificação para a sua escolha, bem como o quadro jurídico que regula a referida colaboração. Verificar-se-á sempre se os documentos assinados
entre as partes implicadas são compatíveis com o respeito pela directiva relativa à contratação pública e à legislação nacional.(máximo 1000 caracteres)


QQQQ


Sistema de contratação
Especificar o quadro legal aplicável à entidade em termos de contratação pública (mencionar a regulamentação aplicável, assim como, se é o caso, a plataforma eletrónica de
contratação pública utilizada pela entidade no qual pode ser consultada toda a informação relativa aos processos aquisitivos).


RRRR
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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA


5.4 Outros beneficiários


Parceiro nº 02


Nome da Instituição 1 Designação de 1º nível | Exemplo:
Ministério / Universidade / Câmara Municipal, etc


Socio Instituição PT1


Nome da Instituição 2 Designação de 2º nível | Exemplo: Direcção
Geral / Faculdade / Departamento, etc.


Nome da Instituição 3 Designação de 3º nível | Exemplo: Instituto /
Departamento ou centro de investigação / Serviço, etc.


Natureza jurídica Organismo do Estado


Organismo regional


Administração local


Entidade pública


Outros organismos de direito público


X Organizações sem fins lucrativos


Código da instituição Governo nacional - Ministério


Qual é a natureza da instituição e as
actividades desenvolvidas?


AAAA


Número de elementos do pessoal empregado
responsável pelo projecto (máximo 1000
caracteres)


BBBBB


Número de identificação fiscal CCCCC


O IVA é recuperável pela instituição? Não


Endereço (designação 1º campo) Exemplo: campus,
nome do edifício, etc.


DDDDD


(designação 2º campo) Exemplo: nome da rua/avenida, número e
andar


(Outra designação 3º campo)


Código postal EEEE


Localidade FFFFF


Apartado


País España


Região (NUTS II) Galicia


Outro Pais


Telefone Prefixo seguido do número GGGGG


Fax Prefixo seguido do número HHHH


Site Internet IIIII
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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA


DADOS BANCÁRIOS PARA O PROJECTO


Nome do banco


Endereço


Código postal


Localidade


País España


IBAN


Código SWIFT


Nº da conta bancária


Titular da conta


Responsável institucional (representante legal da instituição)


Senhor JJJJJ JJJJJ


Função JJJJJ


Telefone JJJJJJ


Fax


Email JJJJJ


Coordenador do projecto e pessoa de contacto para os órgãos de gestão do programa


Senhor KKKKKKKK KKKKKK


Função KKKK


Telefone KKKK


Fax


Email KKKK


Responsável de Comunicação (do projecto na sua globalidade)


Senhor MMMM MMMM


Função MMM


Telefone MMM


Fax


Email MM
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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA


Experiência da instituição em gestão de projectos
Qual é a experiência da instituição em matéria de gestão de projectos? Quais desta(s) experiência(s) foram co-financiadas pela União Europeia?


OOOO


Funções a desempenhar no projecto
Especificar as responsabilidades da instituição na execução dos diversos grupos de tarefas do projecto, nomeadamente as administrativas e financeiras.  (máximo 1.000 caracteres)


PPPPPP


Número de candidaturas em programas do Objectivo 3 (Cooperação Territorial Europeia) nas quais
participa, tanto como beneficiário principal como outro beneficiário no período de programação
2007-2013
Em caso afirmativo, indicar o programa, o nome do projecto e em que qualidade participa (Beneficiário Principal ou Outro Beneficiário) (máximo 1000 caracteres)


QQQQQQQQQ


Especificar o número de pessoas previstas na execução do projecto
Indique quantos são os recursos humanos dedicados a cada uma das tarefas. No caso de serem recursos internos, ou seja, que formam parte do pessoal da entidade, indicar essa
informação no quadro dos Recursos humanos internos; se se trata de Recursos humanos contratados expressamente para a realização do projecto, indicar essa informação no
quadro Recursos humanos externos. Recorde que a informação que figura nos dois pontos deve estar em conformidade com o ponto 02 "Recursos Humanos" da Justificação do
Orçamento.


5.3.8.1 Recursos humanos internos:
Esta informação deve ser referida segundo o seguinte modelo: função/número de pessoas/número de meses ou dias/% de tempo imputado ao projecto, por exemplo: técnico
superior/3 pessoas/18 meses/40%


RRRRRRRR


5.3.8.2 Recursos humanos externos contratados especificamente para a realização das tarefas:
Esta informação deve ser referida segundo o seguinte modelo: função/número de pessoas/número de meses ou dias/% de tempo imputado ao projecto, por exemplo:técnico
superior/3 pessoas/18 meses/40%. Indicar também como se pretende realizar a contratação.


SSSSSSSS


Recurso a uma entidade terceira para a execução de parte das acções programadas
Apenas os beneficiários do projecto podem receber uma ajuda FEDER pelas acções realizadas, sendo que a despesa deverá ser realizada pelo próprio beneficiário. Por razões
devidamente justificadas e relativas às competências das entidades implicadas, e sempre a título excepcional, o recurso a uma terceira entidade pública deve estar claramente
enquadrado. Neste caso, indicar o motivo pelo qual se torna inevitável delegar a realização de uma actividade determinada. Indicar também as acções afectadas e o GT em que se
encontram, o nome da entidade, a justificação para a sua escolha, bem como o quadro jurídico que regula a referida colaboração. Verificar-se-á sempre se os documentos assinados
entre as partes implicadas são compatíveis com o respeito pela directiva relativa à contratação pública e à legislação nacional.(máximo 1000 caracteres)


TTTTTTTTT


Sistema de contratação
Especificar o quadro legal aplicável à entidade em termos de contratação pública (mencionar a regulamentação aplicável, assim como, se é o caso, a plataforma eletrónica de
contratação pública utilizada pela entidade no qual pode ser consultada toda a informação relativa aos processos aquisitivos).


UUUUUUUUUU
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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA


5.5 Outros beneficiários


Parceiro nº 03


Nome da Instituição 1 Designação de 1º nível | Exemplo:
Ministério / Universidade / Câmara Municipal, etc


Partenaire Institution FR 1


Nome da Instituição 2 Designação de 2º nível | Exemplo: Direcção
Geral / Faculdade / Departamento, etc.


Nome da Instituição 3 Designação de 3º nível | Exemplo: Instituto /
Departamento ou centro de investigação / Serviço, etc.


Natureza jurídica Organismo do Estado


Organismo regional


Administração local


Entidade pública


Outros organismos de direito público


X Organizações sem fins lucrativos


Código da instituição Administração regional


Qual é a natureza da instituição e as
actividades desenvolvidas?


AAAA


Número de elementos do pessoal empregado
responsável pelo projecto (máximo 1000
caracteres)


BBBB


Número de identificação fiscal CCCCC


O IVA é recuperável pela instituição? Não


Endereço (designação 1º campo) Exemplo: campus,
nome do edifício, etc.


DDDDD


(designação 2º campo) Exemplo: nome da rua/avenida, número e
andar


(Outra designação 3º campo)


Código postal EEEE


Localidade FFFFF


Apartado


País France


Região (NUTS II) Midi-Pyrénées


Outro Pais


Telefone Prefixo seguido do número GGGGG


Fax Prefixo seguido do número HHHH


Site Internet IIIII
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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA


DADOS BANCÁRIOS PARA O PROJECTO


Nome do banco


Endereço


Código postal


Localidade


País España


IBAN


Código SWIFT


Nº da conta bancária


Titular da conta


Responsável institucional (representante legal da instituição)


Senhor JJJJJ JJJJJ


Função JJJJJ


Telefone JJJJJJ


Fax


Email JJJJJ


Coordenador do projecto e pessoa de contacto para os órgãos de gestão do programa


Senhor KKKKKKKK KKKKKK


Função KKKKK


Telefone KKKK


Fax


Email KKKK


Responsável de Comunicação (do projecto na sua globalidade)


Senhor MMMM MMMM


Função MMM


Telefone MMM


Fax


Email MM
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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA


Experiência da instituição em gestão de projectos
Qual é a experiência da instituição em matéria de gestão de projectos? Quais desta(s) experiência(s) foram co-financiadas pela União Europeia?


OOOO


Funções a desempenhar no projecto
Especificar as responsabilidades da instituição na execução dos diversos grupos de tarefas do projecto, nomeadamente as administrativas e financeiras.  (máximo 1.000 caracteres)


PPPP


Número de candidaturas em programas do Objectivo 3 (Cooperação Territorial Europeia) nas quais
participa, tanto como beneficiário principal como outro beneficiário no período de programação
2007-2013
Em caso afirmativo, indicar o programa, o nome do projecto e em que qualidade participa (Beneficiário Principal ou Outro Beneficiário) (máximo 1000 caracteres)


QQQQQ


Especificar o número de pessoas previstas na execução do projecto
Indique quantos são os recursos humanos dedicados a cada uma das tarefas. No caso de serem recursos internos, ou seja, que formam parte do pessoal da entidade, indicar essa
informação no quadro dos Recursos humanos internos; se se trata de Recursos humanos contratados expressamente para a realização do projecto, indicar essa informação no
quadro Recursos humanos externos. Recorde que a informação que figura nos dois pontos deve estar em conformidade com o ponto 02 "Recursos Humanos" da Justificação do
Orçamento.


5.3.8.1 Recursos humanos internos:
Esta informação deve ser referida segundo o seguinte modelo: função/número de pessoas/número de meses ou dias/% de tempo imputado ao projecto, por exemplo: técnico
superior/3 pessoas/18 meses/40%


RRRR


5.3.8.2 Recursos humanos externos contratados especificamente para a realização das tarefas:
Esta informação deve ser referida segundo o seguinte modelo: função/número de pessoas/número de meses ou dias/% de tempo imputado ao projecto, por exemplo:técnico
superior/3 pessoas/18 meses/40%. Indicar também como se pretende realizar a contratação.


SSSS


Recurso a uma entidade terceira para a execução de parte das acções programadas
Apenas os beneficiários do projecto podem receber uma ajuda FEDER pelas acções realizadas, sendo que a despesa deverá ser realizada pelo próprio beneficiário. Por razões
devidamente justificadas e relativas às competências das entidades implicadas, e sempre a título excepcional, o recurso a uma terceira entidade pública deve estar claramente
enquadrado. Neste caso, indicar o motivo pelo qual se torna inevitável delegar a realização de uma actividade determinada. Indicar também as acções afectadas e o GT em que se
encontram, o nome da entidade, a justificação para a sua escolha, bem como o quadro jurídico que regula a referida colaboração. Verificar-se-á sempre se os documentos assinados
entre as partes implicadas são compatíveis com o respeito pela directiva relativa à contratação pública e à legislação nacional.(máximo 1000 caracteres)


TTTT


Sistema de contratação
Especificar o quadro legal aplicável à entidade em termos de contratação pública (mencionar a regulamentação aplicável, assim como, se é o caso, a plataforma eletrónica de
contratação pública utilizada pela entidade no qual pode ser consultada toda a informação relativa aos processos aquisitivos).
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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA


Anexo1: ANEXO 1. LISTA DE CONTROLO
 


 


Envio da versão eletrónica do formulário de candidatura (descrição da candidatura, plano financeiro,
justificação do plano financeiro, calendário e cronograma) nos idiomas dos beneficiários participantes
(espanhol, francês, português e inglês) e dos documentos anexos ao formulário (digitalizados em
formato pdf) através da aplicação informática disponível na página web do programa, em
www.interreg-sudoe.eu  até ao último dia do prazo da convocatória


Envio da versão em papel do formulário de candidatura no idioma do beneficiário principal (chefe de
fila) e dos documentos anexos ao formulário (originais) por correio registrado para o Secretariado
Técnico Conjunto do SUDOE, com data registrada pelos Correios, até ao último dia do prazo da
convocatória.
 O formulário de candidatura é formado por diversos ficheiros: descrição da candidatura (PDG gerado
pela aplicação), plano financeiro (Excel gerado pela aplicação), calendário/cronograma (Excel gerado
pela aplicação), justificação do plano financeiro (Excel a inserir na aplicação na parte de "Plano
Financeiro")


Verificação do respectivo limite orçamental estabelecido na convocatória (despesas de preparação,
despesas gerais, grupo de tarefas transversais)


Declaração de compromisso (anexo 2)


Cartas de compromisso originais datadas, assinadas e carimbadas por cada um dos parceiros (anexo
3)


Declaração relativa às receitas diretas que o projeto possa gerar
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meses23Duração total do projecto


22Duração da fase de execução meses
2014 ano


12 mês
31 dia


DATA DE CONCLUSÃO
2013 ano


3 mês
1 dia


DATA DE INÍCIO
7.1.2DURAÇÃO DA FASE DE EXECUÇÃO


1Duração da fase de preparação meses
2013 ano


2 mês
8 dia


DATA DE CONCLUSÃO
2013 ano


1 mês
21 dia


DATA DE INÍCIO
7.1.1 DURAÇÃO DA FASE DE PREPARAÇÃO


7.1 DURACION DO PROJECTO


7 CALENDÁRIO E CONOGRAMA
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GT.4 PUBLICIDADE, INFORMAÇÃO E CAPITALIZAÇÃO DO PROJECTO


GT.3 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJECTO


GT.2 GT.2- Analisis


GT.1 COORDENAÇÃO E GESTÃO DO PROJECTO


GT.0 Preparação


IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPO DE TAREFAS


GRUPO DE TAREFAS


beneficiário_04 BUK - - United Kingdom


beneficiário_03 B03PT - - Portugal


beneficiário_02 B01FR - - France


País


Beneficiário principal (chefe de fila) PBES - - España


PARCERIA


Duração do projecto 23 meses


Taxa de co-financiamento 75,00 Despesa não elegível 0,00


Comparticipação nacional pública 0,00 Comparticipação nacional privada 0,00


Despesa elegível 6.500,00 Total Contrapartida nacional 0,00


Despesa Total do projecto 6.500,00 Ajuda FEDER solicitada 4.875,00


FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 


Título do projecto Proyecto 4C


Acrónimo PB4C







#¡DIV/0! #¡DIV/0!TOTAL (%) #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!TOTAL 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!10 Outras (especificar) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!9 Despesas de auditoria (validação de despesa 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!8 Despesas gerais 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!7 Infraestruturas de pequena envergadura 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!6 Equipamento 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!5 Reuniões / Conferências / Seminários 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!4 Promoção / Divulgação 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!3 Viajens / alojamento / Manutenção 0,00 0,00 0,00


#¡DIV/0!
2 Recursos humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!


Despesa Despesa 


1 Estudos/Relatórios/Prestação de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Tipologias de Gastos / GT GT.0 GT.1 GT.2 GT.3 GT.4


0,00% 0,00%


Outros beneficiários 02 B01FR - -


TOTAL (%) 100,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 6.500,00 100,00%TOTAL 6.500,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00%10 Outras (especificar) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00%9 Despesas de auditoria (validação de despesa 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 100,00 1,54%8 Despesas gerais 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00%7 Infraestruturas de pequena envergadura 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00%6 Equipamento 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 600,00 9,23%5 Reuniões / Conferências / Seminários 600,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00%4 Promoção / Divulgação 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 800,00 12,31%3 Viajens / alojamento / Manutenção 800,00 0,00 0,00


0,00%
2 Recursos humanos 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 76,92%


Despesa Despesa 


1 Estudos/Relatórios/Prestação de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Beneficiário principal (chefe de fila)  01 PBES - -


Tipologias de Gastos / GT GT.0 GT.1 GT.2 GT.3 GT.4


SECÇÃO 6  PLANO FINANCEIRO


 6.1 DESPESA ELEGÍVEL POR TIPOLOGIA DE DESPESA E GRUPO DE TAREFAS


 6.1.1 Despesa elegível por beneficiário, tipologia de despesa e grupo de tarefas











#¡DIV/0! #¡DIV/0!TOTAL (%) #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!TOTAL 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!10 Outras (especificar) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!9 Despesas de auditoria (validação de despesa 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!8 Despesas gerais 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!7 Infraestruturas de pequena envergadura 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!6 Equipamento 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!5 Reuniões / Conferências / Seminários 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!4 Promoção / Divulgação 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!3 Viajens / alojamento / Manutenção 0,00 0,00 0,00


#¡DIV/0!
2 Recursos humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!


Despesa Despesa 


1 Estudos/Relatórios/Prestação de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Tipologias de Gastos / GT GT.0 GT.1 GT.2 GT.3 GT.4


#¡DIV/0! #¡DIV/0!


Outros beneficiários 04 BUK - -


TOTAL (%) #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!TOTAL 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!10 Outras (especificar) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!9 Despesas de auditoria (validação de despesa 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!8 Despesas gerais 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!7 Infraestruturas de pequena envergadura 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!6 Equipamento 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!5 Reuniões / Conferências / Seminários 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!4 Promoção / Divulgação 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!3 Viajens / alojamento / Manutenção 0,00 0,00 0,00


#¡DIV/0!
2 Recursos humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!


Despesa Despesa 


1 Estudos/Relatórios/Prestação de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Tipologias de Gastos / GT GT.0 GT.1 GT.2 GT.3 GT.4


Outros beneficiários 03 B03PT - -







0,00% 0,00%TOTAL % 100,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 6.500,00 100,00%TOTAL 6.500,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00%10 Outras (especificar) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00%9 Despesas de auditoria (validação de despesa 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 100,00 1,54%8 Despesas gerais 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00%7 Infraestruturas de pequena envergadura 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00%6 Equipamento 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 600,00 9,23%5 Reuniões / Conferências / Seminários 600,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00%4 Promoção / Divulgação 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 800,00 12,31%3 Viajens / alojamento / Manutenção 800,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5.000,00 76,92%2 Recursos humanos 5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00%1 Estudos/Relatórios/Prestação de serviços 0,00 0,00 0,00


GT.3 GT.4 Despesa elegível Despesa elegível (%)Tipologias de Gastos / GT GT.0 GT.1 GT.2


SECÇÃO 6  PLANO FINANCEIRO


 6.2 DESPESA ELEGÍVEL POR TIPOLOGIA DE DESPESA E GRUPO DE TAREFAS Tabela resumo


ACRÓNIMO PB4C







6.500,00
TOTAL (%)  100,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 100,00%


0,00
 
TOTAL  6.500,00 4.875,00 0,00 0,00 100,00% 0,00


0,00 0,00 0,00% 0,00BUK - - 75,00% 0,00 0,00


0,00
B03PT - - 75,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00% 0,00B01FR - - 75,00% 0,00 0,00


 
PBES - - 75,00% 6.500,00 4.875,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 6.500,00


 
Participantes (Beneficiário 
principal (chefe de fila) , Outros 
beneficiários, Outros parceiros 
associados


% taxa co-
financiamento 
feder 
solicitada (a)


Despesa 
elegível (b)


Ajuda Feder 
(c)


Contrapartida 
Nacional 
Pública (d)


Contrapartida 
Nacional 
Privada (e)


% de 
participação 
na despesa 
elegível (f)


Despesa não 
elegível (g)


Despesa Total 
do projecto 
(h)=(b)+(g)


SECÇÃO 6.PLANO FINANCEIRO


 6.3 PLANO FINANCEIRO POR BENEFICIÁRIO


ACRÓNIMO PB4C







 
TOTAL  6.500,00 4.875,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 6.500,00


0,00
A2015 75,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00% 0,00A2014 75,00% 0,00 0,00


0,00
A2013 75,00% 6.500,00 4.875,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 6.500,00


0,00 0,00 0,00% 0,00A2012 75,00% 0,00 0,00


0,00
A2011 75,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00% 0,00A2010 75,00% 0,00 0,00


0,00
A2009 75,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00% 0,00A2008 75,00% 0,00 0,00


 
A2007 75,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00


 


ANO


% taxa co-
financiamento 
feder 
solicitada (a)


Despesa 
elegível (b)


Ajuda Feder 
(c)


Contrapartida 
Nacional 
Pública (d)


Contrapartida 
Nacional 
Privada (e)


% de 
participação 
na despesa 
elegível (f)


Despesa não 
elegível (g)


Despesa Total 
do projecto 
(h)=(b)+(g)


SECÇÃO 6.PLANO FINANCEIRO


 6.4 PLANO FINANCEIRO POR ANOS


ACRÓNIMO PB4C







#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!


Total 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%


BUK #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!


#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
B03PT #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
B01FR #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!


GT.3 GT.4 Despesa 
elegível


PBES 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%


beneficiário GT.0 GT.1 GT.2


#¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00%


% (distribuição de cada GT por cada beneficiário)


Total 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0!


#¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00%
BUK 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00%
B03PT 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0!


#¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00%
B01FR 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00%
PBES 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0!


GT.2 GT.3 GT.4 Despesa 
elegível


% (distribuição de cada GT por beneficiários)


beneficiário GT.0 GT.1


0,00 0,00 6.500,00 100,00%Total 6.500,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00%BUK - - 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00%B03PT - - 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00%B01FR - - 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 6.500,00 100,00%PBES - - 6.500,00 0,00 0,00


GT.3 GT.4 Despesa 
elegível


% por 
beneficiáriobeneficiário GT.0 GT.1 GT.2


SECÇÃO 6.PLANO FINANCEIRO


 6.5 DESPESAS ELEGÍVEIS POR BENEFICIÁRIO E GRUPO DE TAREFAS


ACRÓNIMO PB4C











Total (%) #¡REF!  #¡REF!  #¡REF!  #¡REF!
 0,00  #¡REF!Total 0,00  6.500,00


10 Outras (especificar) 0,00 #¡REF! 0,00 #¡REF! 0,00 #¡REF! #¡REF!
#¡REF! 0,00 #¡REF! #¡REF!9 Despesas de auditoria (validaç 0,00 #¡REF! 0,00


8 Despesas gerais 0,00 #¡REF! 100,00 #¡REF! 0,00 #¡REF! #¡REF!
#¡REF! 0,00 #¡REF! #¡REF!7 Infraestruturas de pequena env 0,00 #¡REF! 0,00


6 Equipamento 0,00 #¡REF! 0,00 #¡REF! 0,00 #¡REF! #¡REF!
#¡REF! 0,00 #¡REF! #¡REF!5 Reuniões / Conferências / Sem 0,00 #¡REF! 600,00


4 Promoção / Divulgação 0,00 #¡REF! 0,00 #¡REF! 0,00 #¡REF! #¡REF!
#¡REF! 0,00 #¡REF! #¡REF!3 Viajens / alojamento / Manuten 0,00 #¡REF! 800,00


2 Recursos humanos 0,00 #¡REF! 5.000,00 #¡REF! 0,00 #¡REF! #¡REF!


Despesa total 
elegível


1 Estudos/Relatórios/Prestação d 0,00 #¡REF! 0,00 #¡REF! 0,00 #¡REF! #¡REF!


A2013
€ %


A2014
€ %Tipologias de Gastos / GT A2012


€ %


SECÇÃO 6 PLANO FINANCEIRO


 6.6 DESPESA ELEGÍVEL POR TIPOLOGIA DE DESPESA E POR ANOS


ACRÓNIMO PB4C







#¡REF!
 


#¡REF!
#¡REF!


#¡REF!
#¡REF!


#¡REF!
#¡REF!


#¡REF!
#¡REF!


#¡REF!
#¡REF!


% por tipo de 
despesa







0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00A2015 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2014 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2013 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2012 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2011 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2010 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2009 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2008 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2007 0,00 0,00 0,00


C. ADMIN. 
PROVINCIAL (3)


C. ADMIN. LOCAL 
(4)


OUTRAS FONTES 
(FUNDOS 


PRÓPRIOS, etc) (5)


OUTRAS 
FONTES 
(FUNDOS 


PRÓPRIOS, etc) 


Outros beneficiários 02 B01FR


CONTRAPARTIDA NACIONAL PÚBLICA
CONTRAPARTID


A NACIONAL 
PRIVADA


TOTAL 
COMPARTICIPAÇ


ÃO 
(7)=(1)+(2)+(3)+(4


)+(5)+(6)ANO C. ADMIN. 
CENTRAL (1)


C. ADMIN. 
REGIONAL (2)


#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!TOTAL (%) #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00A2015 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2014 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2013 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2012 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2011 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2010 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00A2009 0,00 0,00 0,00


0,00
A2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


OUTRAS 
FONTES 
(FUNDOS 


PRÓPRIOS, etc) 


A2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


CONTRAPARTIDA NACIONAL PÚBLICA
CONTRAPARTID


A NACIONAL 
PRIVADA


TOTAL 
COMPARTICIPAÇ


ÃO 
(7)=(1)+(2)+(3)+(4


)+(5)+(6)ANO C. ADMIN. 
CENTRAL (1)


C. ADMIN. 
REGIONAL (2)


C. ADMIN. 
PROVINCIAL (3)


C. ADMIN. LOCAL 
(4)


OUTRAS FONTES 
(FUNDOS 


PRÓPRIOS, etc) (5)


SECÇÃO 6.PLANO FINANCEIRO


 6.7 FONTES DE FINANCIAMENTO DA CONTRAPARTIDA NACIONAL


Beneficiário principal (chefe de fila)  01 PBES







Beneficiário GT afectado Custo total (€)


Total 0,00


Beneficiário Função Nº de 
pessoas


Unidade de 
medida


Nº de meses 
ou dias


% tempo 
dedicado ao 


projecto


Custo médio 
por mês ou 
por dia (€)


Total (€)


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


TOTAL 0,00


Importante: os quadros financeiros apresentados no plano financeiro do projecto têm de reflectir exactamente os valores detalhados na fundamentação do 
orçamento que se apresenta de seguida. Por sua vez, tanto os quadros financeiros como a sua fundamentação devem corresponder às acções incluídas em cada 
um dos GT necessários para a implementação do projecto.


As categorias incluídas em cada uma das tipologias de despesa são indicativas e podem ser alteradas em função das especificidades próprias de cada projecto. 
Devem ser adicionadas tantas linhas quantas as necessárias para cada categoria de despesa. Preencher apenas os campos sombreados a cinzento. Os campos 
sombreados a amarelo preenchem-se automaticamente.


FUNDAMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO


A. Recursos humanos internos
Indicar o nº de pessoas do quadro de pessoal de cada beneficiário e o respectivo tempo dedicado ao projecto (a % do tempo, de preferência 
mensal, em que se encontra afecta ao projecto) por cada uma delas e o seu salário mensal. Se necessário, fazer a distinção entre funções 
desempenhadas por cada uma delas (Exemplo: A: director do projecto, B: técnico de projecto, C: pessoal administrativo/apoio, etc.).


Para mais informação sobre que tipo de gastos devem ser imputados em cada tipologia, ver Guia de Gestão de Projectos (Ficha 5.3)


01. Estudos/Relatórios/Prestações de serviços
Descriminar todos estudos/relatórios incorridos, com a respectiva previsão orçamental.


02. Recursos humanos 


Estudo/Relatório/Prestação de serviços
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Beneficiário Função Nº de 
pessoas


Unidade de 
medida


Nº de meses 
ou dias


% tempo 
dedicado ao 


projecto


Custo médio 
por mês / dia 


(€)
Total (€)


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


TOTAL 0,00


Beneficiário
Nº pessoas 


por 
deslocação


Nº de 
deslocações


Custo médio 
por 


deslocação 
(€)


Total (€)


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


TOTAL 0,00


Beneficiário Quantidade / 
Nº


Custo médio 
unitário (€) Total (€)


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


TOTAL 0,00


B. Recursos humanos externos
Indicar o nº de pessoas contratadas especificamente por cada beneficiário para a execução do projecto, o respectivo tempo dedicado ao 
projecto (a % do tempo, de preferência mensal, em que se encontra afecta ao projecto) e o seu salário mensal. É necessário fazer a distinção 
entre funções desempenhadas por cada uma delas (Exemplo: A: director do projecto, B: técnico de projecto, C: pessoal administrativo/apoio, 
etc.).


03. Deslocações/alojamento/manutenção
Indicar o nº de deslocações previstas. Indicar igualmente o número de pessoas que realizarão cada viagem e os destinos previstos. Os custos 
médios por deslocação incluem as despesas de viagem, alojamento e manutenção.


Produtos/ferramentas/acções


04. Promoção e divulgação 
Enumerar as despesas previstas, com o respectivo  orçamento (exemplo: custo de uma página web, folhetos, de material de promoção, etc.). 


Deslocações previstas
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Beneficiário Tipo de serviço Quantidade / 
Nº Nº de dias


Custo médio 
unitário por 


dia (€)
Total (€)


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


TOTAL 0,00


Beneficiário Quantidade
Custo unitário 


do equipamento 
(€)


Amortização / 
aquisição


% imputação 
ao projecto Total (€)


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


TOTAL 0,00


Beneficiário Quantidade / 
N.º


Custo unitário 
(€) Total (€)


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


TOTAL 0,00


05. Reuniões/conferências/seminários
Enumerar as despesas previstas, com o respectivo orçamento (exemplo: aluguer do espaço, despesas de logística, tradução 
etc.)


Método de cálculo para depreciações:
Indicar ainda o método utilizado para o cálculo do valor da amortixação daqueles equipamentos que, embora não tenham sido adquiridos no 
âmbito do projecto, serão utilizados na sua execução.


Equipamento


Tipo de insfraestrutura


07. Infraestruturas de pequena envergadura
Indicar o orçamento previsto para a realização de infraestrutura.


06. Equipamento
Indicar o nº de equipamentos a adquirir e/ou a utilizar e o seu respectivo custo e/ou amortização. Poderá ser financiado quer a 
amortização quer o preço total da aquisição. Esta última possibilidade será considerada válida apenas para os bens absolutamente 
indispensáveis à boa execução do projecto e no caso em que os objectivos não possam ser atingidos sem esse equipamento. Haverá ainda 
que distinguir entre equipamentos de carácter geral e equipamentos específicos do projecto. 
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Beneficiário Tipo de despesa Quantidade / 
Nº


Unidade de 
medida


Custo unitário 
médio (€)


% imputado 
ao projecto Total (€)


0,00
0,00 dia
0,00 mês
0,00
0,00


TOTAL 0,00


Beneficiário Nº auditores Unidade de 
medida


N.º de dias / 
meses / 
horas


Custo 
unitário 


médio (€)
Total (€)


0,00
0,00


TOTAL 0,00


Beneficiário Nº Custo unitário 
médio (€) Total (€)


0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


TOTAL 0,00


Despesa GT Custo total (€)


0,00


Justificação e método de repartição


* Despesas comuns
Explicar a metodologia aplicada na repartição das despesas comuns (despesas de coordenação e gestão do projecto). Por 
exemplo, se estas despesas são repartidas igualitariamente, proporcionalmente, etc. As despesas comuns terão que respeitar 
as regras comunitárias e nacionais em matéria de concursos e contratação pública.


Tipo de despesa


TOTAL


08. Despesas gerais
Indicar todos as despesas gerais a imputar ao projeto, indicando o seu custo estimado. No caso de gastos imputados de 
maneira indirecta,  deverá indicar-se o método de cálculo para a imputação dos mesmos. (exemplos de gastos imputáveis: 
electricidade, telefone, internet,etc). 


IMPORTANTE: Esta categoria de despesas não pode exceder 2% do custo total orçamentado para cada beneficiário


Despesas de auditoria


09. Despesas de auditoria (validação de despesas)
Indicar o orçamento previsto para a realização das despesas de auditoria e validação das despesas.


10. Outras
Descriminar as despesas não incluídas nas categorias anteriores, indicando o seu respectivo custo.
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Beneficiário Custo total (€)


TOTAL 0,00


IMPORTANTE: as despesas de preparação não poderão exceder 25 000 euros.


Categoria de despesa


*Gastos de preparação do projecto
Descriminar as despesas imputáveis ao projeto incorridas durante o período de preparação do projecto. Apenas são 
subvencionados despesas directamente vinculadas à preparação da candidatura e realizadas até ao encerramento da 
segunda fase do momento da apresentação da mesma (Exemplo: reuniões, deslocações, recursos humanos, etc.).
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Através das imagens dos ecrãs seguintes, vamos guiá-lo no preenchimento das 
informações. Alguns dos campos devem ser previamente preenchidos para se poder 
ter acesso à totalidade das partes do formulário de candidatura. 
 
 



1. PRIMEIRA ETAPA: Registo do projecto pelo 
beneficiário principal. 
 
Explicações e recomendações gerais: 
 
Para poder ter acesso à aplicação, o beneficiário principal (chefe de fila) deve 
imperativamente registar-se como utilizador principal. É sua responsabilidade registar 
as informações essenciais relativas ao projecto. Através do seu perfil, composto por 
um nome de utilizador e uma palavra-chave, poderá preencher as informações das 
diversas partes do formulário de candidatura, corrigi-lo, anulá-lo e por último validá-lo 
para enviar oficialmente a candidatura ao Secretariado Técnico Conjunto (até ao dia 
30 de abril de 2014 às 12h00, hora de Santander). Os beneficiários do projecto 
disporão de um perfil diferente do utilizado pelo beneficiário principal. O beneficiário 
principal deverá registar um perfil diferente do seu para o conjunto da sua parceria 
para que as diferentes pessoas envolvidas na candidatura do projecto possam ter 
acesso ao formulário de candidatura, mas exclusivamente em modo consulta. Só o 
perfil do beneficiário principal permitirá introduzir os dados, corrigi-los e validá-los. 
Assim, com o respectivo nome de utilizador e correspondente palavra-chave, que lhes 
serão comunicadas pelo beneficiário principal, os parceiros do projecto poderão em 
qualquer momento consultar o formulário de candidatura. 
 
 
Aconselhamos vivamente a cada beneficiário principal a que se registe o mais 
brevemente possível para que inicie a introdução das informações relativas ao projecto 
de forma a evitar eventuais “bugs” ou problemas técnicos de última hora 
 
 











 



3/13 



1.1 Registo do perfil de utilizador 
 
Após ter clicado sobre o link que consta no sítio Internet do programa SUDOE, vai ser 
direccionado para a página de acolhimento que figura abaixo 
ou 
Poderá aceder directamente à aplicação através do seguinte endereço: 
https://intranet.interreg-sudoe.eu/registro?idioma=pt 
 



 
 
 
Esta janela permitir-lhe-á registar o seu perfil de utilizador como beneficiário principal 
do projecto. Para isso, deve preencher os campos seguintes:  
 
Utilizador: deve escolher o seu nome de utilizador, por exemplo, o seu nome, o nome 
da sua instituição… 
 
Palavra-chave: palavra-chave que deverá utilizar para aceder ao formulário de 
candidatura do projecto que vai registar.  
 
Importante: cada um destes campos deve ter um mínimo de 6 caracteres 
Como pode constatar, esta aplicação dispõe de uma ligação segura, assim como 
todas as páginas relativas ao formulário de candidatura. As informações serão 
registadas com segurança.  
 
Nome Apelido E-mail (Correio electrónico): É aconselhado que a pessoa 
referenciada seja a pessoa de contacto do projecto que figura na secção 5.3.3 do 
formulário (Coordenador do projecto e pessoa de contacto dos órgãos de gestão).  
 
Língua preferida: deve seleccionar a língua da instituição do beneficiário principal. 
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A reter:  
- Língua de registo: o formulário de candidatura de projecto de referência será aquele 
redigido no idioma do beneficiário principal.  
 
 
Após ter preenchido estas informações, aparecerá a janela seguinte que indica que o 
seu pedido foi registado correctamente e que vai receber um correio electrónico de 
confirmação. 
 



 
 
 
O e-mail (correio electrónico) de confirmação ser-lhe-á enviado pelo endereço 
stcsudoe@interreg-sudoe.eu.  
A partir da recepção deste e-mail, alguns minutos após ter realizado a etapa 
precedente, deverá clicar no link que lhe é indicado nesse e-mail para passar à etapa 
seguinte. 
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Vai ser direccionado directamente para a janela de confirmação do seu registo como 
utilizador. Deve clicar de novo no link que lhe é proposta (ver janela abaixo).  
 



 
 
 
Agora, a segunda etapa de registo pode ser iniciada. 
 



2. Registo da candidatura de projecto 
 
Com o seu nome de utilizador e a sua palavra-chave, vai poder agora registar o seu 
projecto. 
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A janela abaixo permite-lhe registar o seu projecto. Para isso, deverá clicar no botão 
“criar nova candidatura de projecto”  
 



 
 
A partir daqui, aparece uma lista de campos relativos ao projecto: deverá preencher as 
informações gerais relativas ao projecto, a saber: o seu título, acrónimo, prioridade, 
calendário, orçamento e idioma principal de apresentação.  
 
No entanto, certos campos desta fase de registo têm um carácter definitivo, 
nomeadamente a prioridade e os idiomas de apresentação da candidatura. Ou seja, 
nas etapas seguintes será impossível proceder à correcção destes dados 
relativos ao projecto. Aconselha-se que verifique cuidadosamente as informações 
indicadas nestes campos antes de clicar no botão guardar. 
 
Os últimos campos que figuram nesta primeira janela referem-se ao perfil beneficiário 
que deve criar para que os membros da sua parceria possam ter acesso, em modo de 
consulta, ao formulário de candidatura. Cabe-lhe a si escolher o nome de utilizador e a 
palavra-chave. 
 
Quando os campos estiverem totalmente preenchidos, poderá registar o seu projecto. 
Quando seleccionar a opção “guardar”, uma mensagem recordará que certos campos 
são de carácter definitivo: 
 



Depois de introduzir os dados gerais da candidatura de projecto, não poderá alterar 
nem a prioridade, nem os idiomas. Deseja continuar? 



 
Se escolher a opção GUARDAR, esta primeira parte do formulário será registada e 
poderá prosseguir o preenchimento da sua candidatura. 
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É a partir desta primeira janela de registo que poderá dar o acesso à aplicação ao 
conjunto dos beneficiários que constituem a parceria.  
 
 



2.1. Dar acesso, em modo de consulta, aos beneficiários  
 
 
 
 
 



 
 
É partir desta janela que poderá activar um perfil específico para o conjunto dos 
beneficiários da sua parceria. Estes membros terão, por conseguinte, um nome de 
utilizador e uma palavra-chave comum que lhes permitirá consultar o formulário de 
candidatura. 
É da responsabilidade do beneficiário principal proceder a este registo e comunicar ao 
conjunto dos beneficiários da parceria o nome de utilizador e a palavra-chave. Estes 
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parceiros terão acesso directo ao formulário a partir do endereço 
https://intranet.interreg-sudoe.eu.  
 
Poderá, em qualquer altura, modificar a palavra-chave que registou inicialmente. Para 
isso deverá seleccionar a opção «Modificar o perfil dos utilizadores beneficiários» que 
aparecerá assim que tenha registado o seu projecto. 
 
Terá acesso a uma nova janela, na qual poderá modificar a palavra-chave. 
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2.2. Se se esquecer da palavra-chave…  
 
Uma vez registado, poderá aceder à aplicação informática a partir do seguinte 
endereço: https://intranet.interreg-sudoe.eu. 
 
Deverá clicar em “Esqueci-me da minha palavra-chave” e preencher o seu nome de 
utilizador, o seu e-mail e clicar em “Enviar”. Receberá no seu endereço de correio 
electrónico uma nova palavra-chave atribuída automaticamente pela aplicação. 
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3. SEGUNDA ETAPA: Preenchimento do formulário de 
candidatura 
 
Uma vez seleccionada a opção “GUARDAR”, a primeira fase de registo está 
terminada. Pode desde já começar a preencher o seu formulário de candidatura. 
 



 
 
Um Guia passo a passo para o preenchimento do formulário de candidatura está 
disponível para ajudar no preenchimento do conjunto dos campos do formulário.  
 
 
Importante: De cada vez que mudar de secção, não se esqueça de guardar os 
dados introduzidos no formulário electrónico. Caso não o faça, os dados não 
serão guardados. Para tal, basta clicar no botão “guardar” que se encontra, 
regra geral, no fim da página. 
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Quadro 1: Correspondência entre as diferentes secções da aplicação e o formulário 
parte 1 (formato Word) EM ACTUALIZAÇÃO 
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Quadro 2: Legenda e explicação dos ícones utilizados na aplicação 
 



 



Validação do formulário antes de proceder ao seu 
envio. Esta função tem por objectivo verificar se o 
conjunto dos campos obrigatórios foi preenchido; caso 
contrário, enumera as informações em falta. 



 



Envio telemático do formulário de candidatura ao STC. 
Atenção: uma vez enviado, nenhuma alteração poderá 
ser introduzida. 



* 
Indica que os campos assinalados devem estar, obrigatoriamente, 
preenchidos. A parte do formulário não poderá ser registada se os campos 
assinalados por este asterisco não forem previamente preenchidos. 



** 
Indica que os campos assinalados devem estar, obrigatoriamente, 
preenchidos aquando da validação e do envio do formulário. Se considerar 
que as informações solicitadas não têm incidências na sua candidatura de 
projecto, introduza um símbolo “-” ou escreva “sem incidência”. 



 
Versão em idioma espanhol do 
formulário de candidatura. Clicando neste ícone, acederá 



directamente à versão desejada 
do formulário.  



Nota: só os ícones que 
correspondem às línguas de 
apresentação do projecto que 
seleccionou na parte “dados 
gerais do projecto” é que 
aparecerão. 



 
Versão em idioma francês do 
formulário de candidatura. 



 
Versão em idioma português do 
formulário de candidatura. 



 



Versão em língua inglesa do formulário 
de candidatura. Todavia, a 
denominação dos campos do 
formulário aparecerá em espanhol 



 



Clicando em cada um destes 
ícones, um ficheiro pdf gerar-se-
á automaticamente. Poderá 
desde logo imprimir o formulário 
de candidatura.  



Nota: só os ícones que 
correspondem às línguas de 
apresentação do projecto que 
seleccionou na parte “dados 
gerais do projecto” é que 
aparecerão. 



 
Permite guardar a informação introduzida na parte 
correspondente. 



 
Permite eliminar a informação introduzida na parte 
correspondente. 



 



Permite introduzir e alterar os dados. 
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Permite eliminar as fichas de parceiros, os 
grupos de tarefas, as tarefas, os indicadores e os 
documentos anexados. 



 



Permite trocar a ordem dos beneficiários, dos 
grupos de tarefas e das tarefas.  



 



Permite aceder a uma 
nova janela para introduzir 
as informações relativas a 
um novo beneficiário. 



 



Permite aceder a uma 
nova janela para introduzir 
as informações relativas a 
um novo grupo de tarefas. 



 



Permite aceder a um novo campo de texto 
para acrescentar as acções que compõem os 
grupos de tarefas. 



 



Permite acrescentar um indicador que figure 
na lista de indicadores do programa 
operacional. 



Permite acrescentar os indicadores 
personalizados do projecto. 



 



De acordo com as partes nas quais se 
encontra, permite fazer o download de um 
modelo da declaração de responsável e de 
compromisso, um modelo das cartas de 
compromisso, o ficheiro de justificação do 
orçamento, o modelo para o preenchimento 
do quadro financeiro, etc.  



 



Permite procurar no disco duro do seu 
computador um ficheiro para anexar à 
candidatura. 



 



Permite saber a cada momento o número de 
caracteres que ainda podem ser introduzidos 
no quadro de texto.  



 
 













GUIA DE ACESSO À APLICAÇÃO 



DO PROGRAMA SUDOE
PREENCHIMENTO DO 
PLANO FINANCEIRO 



DO PROJECTO











Esta apresentação PowerPoint explica o método a seguir para o 
preenchimento do plano financeiro do seu projecto. 



É imperativo seguir as 3 etapas na ordem em que são apresentadas, 
de modo a que as informações sejam registadas correctamente, a 
saber: 



1ª estapa: preenchimento do calendário e do cronograma 
2ª etapa: preenchimento da contrapartida nacional e das outras 
fontes de financiamento 
3ª etapa: preenchimento do plano financeiro.











Alguns conselhos antes de começar



Como para qualquer programa informático, poderão ocorrer problemas 
técnicos. 



Esta aplicação informática, desenvolvida “à medida” das necessidades do 
programa, foi sujeita a numerosos testes antes de ser colocada à disposição 
dos diferentes utilizadores. No caso de encontrar alguma dificuldade, não 
hesite em contactar o STC SUDOE. 



Todavia, embora possa utilizar a aplicação informática a partir de qualquer 
navegador, recomendamos o acesso através do Internet Explorer para 
minimizar os riscos de erros. 



Passemos então ao desenvolvimento da matéria… 











No referido documento estão reflectidos os dados económicos necessários 
para a apresentação do orçamento através da aplicação informática. Além 
disso, uma vez introduzidos os dados, permite realizar simulações e verificar 
a cada momento o orçamento por beneficiário, anos, GTs e tipologias de 
despesa.



Para ajudar na elaboração 
do plano financeiro do 
projecto e a proceder à 
introdução dos dados 
financeiros, os 
beneficiários têm à sua 
disposição na própria 
Aplicação Informática 
(Secção Plano Financeiro) 
o ficheiro Excel











1ª etapa: preencher o calendário e o cronograma











No menu à esquerda, encontram-se as diferentes 
secções do formulário. Estão visíveis três partes 
relativas ao plano financeiro: 



Calendário
Fontes de financiamento da contrapartida nacional
Plano financeiro 



Para preencher o plano financeiro, é imperativo 
começar por indicar o calendário do projecto. 











Nesta parte, devem inserir-se as datas de início e conlusão da 
fase de preparação e da fase de execução do projecto. 
Uma vez indicadas as datas, não se esqueça de guardar a 
informação clicando em “guardar”. 











Sob o quadro precedente, encontram-se as opções para introduzir o 
cronograma do projecto. 



Todos os grupos de tarefas do projecto estão aqui listados. Deverá 
introduzir-se a duração da execução de cada uma clicando sobre o lápis 
amarelo. 











Para o grupo de tarefas seleccionado, encontra-se a lista dos 
beneficiários que participarão no desenvolvimento das acções (em 
conformidade com o que tiver sido indicado na parte “grupo de tarefas”. 











Para completar o cronograma, clicar no quadrado “Não” correspondente 
a um determinado ano e acção, de modo a que este apareça marcado 
como “Sim”. 



Quando o estado do quadrado muda, este surge em cor-de-laranja, 
devendo em seguida clicar-se sobre a palavra “Meses” para seleccionar 
os meses de actividade. 



Deverá repetir-se esta acção para todos os beneficiários participando no 
grupo de tarefas e nas acções previstas. 











Tendo seleccionado « meses », aparecerão os 12 meses do ano, dos 
quais deverão ser seleccionados unicamente aqueles durante os quais se 
desenvolverão as acções. 



Não esquecer de gravar as informações uma vez terminada a selecção. 











Uma vez preenchido o cronograma por grupo de tarefas e por parceiro, os anos 
para os quais estejam acções previstas estarão marcados a cor-de-laranja. 



É indispensável que o cronograma esteja conforme com o previsto no resto do 
formulário de candidatura (Grupo de Tarefas, acções e plano financeiro) dado que 
o preenchimento do plano financeiro depende directamente desta fase de 
preenchimento do cronograma. 



Com efeito, em caso de esquecimento de um ano de actividade por parte de um 
dos beneficiários, será impossível, de seguida, preencher as informações que lhe 
respeitem ao nível do plano financeiro. Evidentemente, enquanto o formulário de 
candidatura não for enviado, será possível corrigir qualquer falha. 











Em qualquer momento é possível gerar o ficheiro de impressão do 
cronograma para verificar as informações. Para tal, basta clicar sobre 
“imprimir a versão Calendário” que figura nas opções da secção 
“calendário”. A partir daí um ficheiro Excel é automaticamente gerado. 



Poderá também guardar este ficheiro no disco rígido. 











O ficheiro gerado tem o aspecto seguinte. 











A duração dos grupos de tarefas e do conjunto das 
acções previstas surge a vermelho. 



Atenção! 



Se verificar um erro no calendário ou no cronograma, deverá corrigi-lo a 
partir da aplicação informática e não a partir do ficheiro Excel gerado. Caso 
contrário, as correcções não serão inseridas no formulário de candidatura. 











2ª etapa: preenchimento de “fontes de financiamento 
da contrapartida nacional”











Clicando em “fontes de financiamento da contrapartida nacional”, acede-se 
aos quadros financeiros relativos a este aspecto e à despesa não elegível 
aportada tanto pelos beneficiários do projecto como pelos parceiros 
associados. 



Deve seleccionar-se um beneficiário e preencher as informações que lhe 
digam respeito. 











A indicação da contrapartida nacional deve ser realizada segundo as 
diferentes fontes de financiamento propostas no quadro. 
Adicionalmente, como se indicou antes, devem figurar igualmente neste 
quadro as despesas não subvencionadas, a cargo dos parceiros 
associados, por exemplo, e que serão incluídas no plano financeiro do 
programa (custo total do projecto). 



Após o preenchimento de um quadro por beneficiário (e eventualmente 
parceiro associado), o plano financeiro poderá então ser preenchido. 











3ª etapa: preenchimento do plano financeiro











Uma vez registado o calendário, assim como as 
fontes de financiamento da contrapartida nacional, 
deverá inserir as informações do plano financeiro 
clicando sobre o menu reservado a esse efeito. 











O ficheiro Excel, “justificação”, detalhando o conjunto das 
despesas previstas para a globalidade do partenariado 
deverá ser inserido na parte prevista para esse efeito. 



De seguida, para preencher as informações financeiras de 
cada Grupo de Tarefas, basta seleccionar o GT pretendido 
clicando sobre o lápis amarelo. 











Na janela seguinte, aparecerá um menu onde figura o 
conjunto dos beneficiários do projecto. Seleccionar um 
beneficiário e clicar sobre “guardar”. 











Uma vez escolhido o GT para um beneficiário preciso, deverá preencher-se 
o quadro com as despesas previstas (montante total elegível) por ano e por 
tipo de despesa. 











Não esqueça de guardar as informações clicando no botão “guardar” no 
fundo da página. 











Deverá proceder-se da mesma forma para todos os beneficiários. É 
possível aceder à lista de beneficiários a partir do menu “parceiro”. 











Para ter uma vista de conjunto do plano financeiro, é possível gerar um 
ficheiro Excel clicando em “imprimir a versão PLANO FINANCEIRO”. 











Poderá abrir o ficheiro Excel ou guardá-lo no disco rígido. 



Atenção: qualquer correcção deve ser introduzida via aplicação informática 
e não sobre o ficheiro Excel directamente dado que, nesse caso, as 
modificações não serão registadas. 











Um ficheiro Excel é gerado pela aplicação informática, reunindo os 
diferentes quadros financeiros que compõem o plano financeiro do 
projecto. 
Os diferentes quadros financeiros são distribuídos pelas diferentes folhas. 
De novo, aparecem também as tabelas relativas à contrapartida nacional de 
cada beneficiário (PF7) bem como o recapitulativo das fontes de 
contrapartidas nacionais do projecto (PF8). 











A fim de poder imprimir os quadros, é preferível gravar o ficheiro gerado,  
abrindo depois esse ficheiro Excel e configurando a página para impressão. 



Atenção! 



Lembramos que nenhuma modificação ao plano financeiro deve ser feita no 
ficheiro Excel gerado mas apenas na aplicação informática. 











Principais erros a evitar….











Para verificar que as despesas gerais não ultrapassam os 2,00% do 
orçamento de cada beneficiário, ir à folha PF1 e ver a % indicada que será 
considerada durante a instrução da candidatura. 











Para verificar que os GT transversais não superam 25,00% do orçamento do 
projeto, ir à folha PF2 e somar as % que figuram nos GT’s correspondentes 
(GT1, GTn, GTn-1). 











Incoerência devida a um erro entre os dados preenchidos na rubrica plano 
financeiro e na rubrica contrapartida nacional e outros financiamentos. 
Verificar e corrigir os dados do(s) beneficiário(s) indicado(s) para que 25% do 
montante total elegível corresponda ao montante indicado na rubrica 
contrapartida nacional e outros financiamentos.  



Correção do erro de cálculo automático do plano financeiro 
que aparece quando se clica sobre o botão 











Cálculo a realizar:



A aplicação faz o seguinte cálculo:
Despesa total elegível A – ajuda FEDER B = contrapartida nacional C
Cálculo a realizar para verificar e corrigir:
(Despesa total elegível A*0,25) = contrapartida nacional C



O montante contrapartida nacional C obtido é o montante correto da contrapartida 
nacional que deve ser indicado na rubrica contrapartida nacional e outros 
financiamentos.  



O montante indicado da contrapartida nacional na mensagem de erro é o montante que 
foi preenchido na rubrica contrapartida nacional e outros financiamentos. A 
comparação destes dois dados permite assim verificar o montante da correção a 
realizar. 











Esperamos que estes diapositivos permitam preencher sem 
grande dificuldade o plano financeiro do projecto. 



O STC SUDOE está à disposição para prestar qualquer ajuda 
sobre esta matéria. 










beneficiarios


			


									QUADRO DE AJUDA AO PREENCHIMENTO DO PLANO FINANCEIRO DO PROJECTO NA APLICAÇÃO INFORMÁTICA DO PROGRAMA SUDOE


									AVISO: (Este quadro é uma ajuda ao preenchimento do Plano Finaceiro; recorde-se, no entanto, que o Plano Financeiro se preenche directamente através da Aplicação Informática do Programa)


			Beneficiário principal nº 01 (Chefe de fila)						<nome da instituição 01>																																																												<nome da instituição 01>																																																												<nome da instituição 01>																																																												<nome da instituição 01>																																																															<nome da instituição 01>																																																			<nome da instituição 01>


			Tipologia de despesa						GT.0: Despesas de Preparação																														GT.1: Coordenação e Gestão																														GT.2																														GT.3																														GT.4																														GT.5																														GT.n-1: Acompanhamento e Avaliação																														GT.n_Publicidade, Informação e Capitalização																																	Total Despesa Elegível (€)																																																			CONTRAPARTIDA NACIONAL (25% da despesa elegível)


									2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT						2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL			% sobre a despesa elegível																					2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL


			01 Estudos/relatórios/Prestação de serviços																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			02 Recursos humanos																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			03 Viajens / alojamento / Manutenção																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			04 Promoção / Difusão																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			05 Reuniões / Conferências / Seminários																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			06 Equipamento																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			07 Infraestruturas de pequena envergadura																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			08 Despesas gerais																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%			0.00%


			09 Despesas de auditoria (validação de despesa)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			10 Outros (especificar)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			TOTAL						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


																																				0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%						0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%


			Beneficiário nº 02						<nome da instituição 02>																																																												<nome da instituição 02>																																																												<nome da instituição 02>																																																												<nome da instituição 02>																																																															<nome da instituição 02>																																																			<nome da instituição 02>


			Tipologia de despesa						GT.0: Despesas de Preparação																														GT.1: Coordenação e Gestão																														GT.2																														GT.3																														GT.4																														GT.5																														GT.n-1: Acompanhamento e Avaliação																														GT.n_Publicidade, Informação e Capitalização																																	Total Despesa Elegível (€)																																																			CONTRAPARTIDA NACIONAL (25% da despesa elegível)


									2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT						2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL			% sobre a despesa elegível																					2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL


			01 Estudos/relatórios/Prestação de serviços																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			02 Recursos humanos																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			03 Viajens / alojamento / Manutenção																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			04 Promoção / Difusão																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			05 Reuniões / Conferências / Seminários																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			06 Equipamento																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			07 Infraestruturas de pequena envergadura																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			08 Despesas gerais																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%			0.00%


			09 Despesas de auditoria (validação de despesa)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			10 Outros (especificar)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			TOTAL						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00															0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


																																				0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%						0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%


			Beneficiário nº 03						<nome da instituição 03>																																																												<nome da instituição 03>																																																												<nome da instituição 03>																																																												<nome da instituição 03>																																																															<nome da instituição 03>																																																			<nome da instituição 03>


			Tipologia de despesa						GT.0: Despesas de Preparação																														GT.1: Coordenação e Gestão																														GT.2																														GT.3																														GT.4																														GT.5																														GT.n-1: Acompanhamento e Avaliação																														GT.n_Publicidade, Informação e Capitalização																																	Total Despesa Elegível (€)																																																			CONTRAPARTIDA NACIONAL (25% da despesa elegível)


									2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT						2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL			% sobre a despesa elegível																					2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL


			01 Estudos/relatórios/Prestação de serviços																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			02 Recursos humanos																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			03 Viajens / alojamento / Manutenção																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			04 Promoção / Difusão																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			05 Reuniões / Conferências / Seminários																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			06 Equipamento																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			07 Infraestruturas de pequena envergadura																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			08 Despesas gerais																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%			0.00%


			09 Despesas de auditoria (validação de despesa)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			10 Outros (especificar)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			TOTAL						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00															0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


																																				0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%						0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%


			Beneficiário nº 04						<nome da instituição 04>																																																												<nome da instituição 04>																																																												<nome da instituição 04>																																																												<nome da instituição 04>																																																															<nome da instituição 04>																																																			<nome da instituição 04>


			Tipologia de despesa						GT.0: Despesas de Preparação																														GT.1: Coordenação e Gestão																														GT.2																														GT.3																														GT.4																														GT.5																														GT.n-1: Acompanhamento e Avaliação																														GT.n_Publicidade, Informação e Capitalização																																	Total Despesa Elegível (€)																																																			CONTRAPARTIDA NACIONAL (25% da despesa elegível)


									2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT						2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL			% sobre a despesa elegível																					2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL


			01 Estudos/relatórios/Prestação de serviços																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			02 Recursos humanos																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			03 Viajens / alojamento / Manutenção																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			04 Promoção / Difusão																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			05 Reuniões / Conferências / Seminários																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			06 Equipamento																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			07 Infraestruturas de pequena envergadura																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			08 Despesas gerais																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%			0.00%


			09 Despesas de auditoria (validação de despesa)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			10 Outros (especificar)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			TOTAL						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00															0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


																																				0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%						0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%


			Beneficiário nº 05						<nome da instituição 05>																																																												<nome da instituição 05>																																																												<nome da instituição 05>																																																												<nome da instituição 05>																																																															<nome da instituição 05>																																																			<nome da instituição 05>


			Tipologia de despesa						GT.0: Despesas de Preparação																														GT.1: Coordenação e Gestão																														GT.2																														GT.3																														GT.4																														GT.5																														GT.n-1: Acompanhamento e Avaliação																														GT.n_Publicidade, Informação e Capitalização																																	Total Despesa Elegível (€)																																																			CONTRAPARTIDA NACIONAL (25% da despesa elegível)


									2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT						2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL			% sobre a despesa elegível																					2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL


			01 Estudos/relatórios/Prestação de serviços																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			02 Recursos humanos																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			03 Viajens / alojamento / Manutenção																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			04 Promoção / Difusão																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			05 Reuniões / Conferências / Seminários																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			06 Equipamento																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			07 Infraestruturas de pequena envergadura																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			08 Despesas gerais																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%			0.00%


			09 Despesas de auditoria (validação de despesa)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			10 Outros (especificar)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			TOTAL						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00															0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


																																				0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%						0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%


			Beneficiário nº 06						<nome da instituição 06>																																																												<nome da instituição 06>																																																												<nome da instituição 06>																																																												<nome da instituição 06>																																																															<nome da instituição 06>																																																			<nome da instituição 06>


			Tipologia de despesa						GT.0: Despesas de Preparação																														GT.1: Coordenação e Gestão																														GT.2																														GT.3																														GT.4																														GT.5																														GT.n-1: Acompanhamento e Avaliação																														GT.n_Publicidade, Informação e Capitalização																																	Total Despesa Elegível (€)																																																			CONTRAPARTIDA NACIONAL (25% da despesa elegível)


									2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT						2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL			% sobre a despesa elegível																					2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL


			01 Estudos/relatórios/Prestação de serviços																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			02 Recursos humanos																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			03 Viajens / alojamento / Manutenção																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			04 Promoção / Difusão																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			05 Reuniões / Conferências / Seminários																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			06 Equipamento																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			07 Infraestruturas de pequena envergadura																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			08 Despesas gerais																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%			0.00%


			09 Despesas de auditoria (validação de despesa)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			10 Outros (especificar)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			TOTAL						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00															0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00															0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


																																				0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%						0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%


			Beneficiário nº 07						<nome da instituição 07>																																																												<nome da instituição 07>																																																												<nome da instituição 07>																																																												<nome da instituição 07>																																																															<nome da instituição 07>																																																			<nome da instituição 07>


			Tipologia de despesa						GT.0: Despesas de Preparação																														GT.1: Coordenação e Gestão																														GT.2																														GT.3																														GT.4																														GT.5																														GT.n-1: Acompanhamento e Avaliação																														GT.n_Publicidade, Informação e Capitalização																																	Total Despesa Elegível (€)																																																			CONTRAPARTIDA NACIONAL (25% da despesa elegível)


									2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT						2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL			% sobre a despesa elegível																					2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL


			01 Estudos/relatórios/Prestação de serviços																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			02 Recursos humanos																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			03 Viajens / alojamento / Manutenção																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			04 Promoção / Difusão																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			05 Reuniões / Conferências / Seminários																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			06 Equipamento																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			07 Infraestruturas de pequena envergadura																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			08 Despesas gerais																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%			0.00%


			09 Despesas de auditoria (validação de despesa)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			10 Outros (especificar)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			TOTAL						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00															0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


																																				0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%						0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%


			Beneficiário nº 08						<nome da instituição 08>																																																												<nome da instituição 08>																																																												<nome da instituição 08>																																																												<nome da instituição 08>																																																															<nome da instituição 08>																																																			<nome da instituição 08>


			Tipologia de despesa						GT.0: Despesas de Preparação																														GT.1: Coordenação e Gestão																														GT.2																														GT.3																														GT.4																														GT.5																														GT.n-1: Acompanhamento e Avaliação																														GT.n_Publicidade, Informação e Capitalização																																	Total Despesa Elegível (€)																																																			CONTRAPARTIDA NACIONAL (25% da despesa elegível)


									2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT						2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL			% sobre a despesa elegível																					2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL


			01 Estudos/relatórios/Prestação de serviços																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			02 Recursos humanos																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			03 Viajens / alojamento / Manutenção																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			04 Promoção / Difusão																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			05 Reuniões / Conferências / Seminários																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			06 Equipamento																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			07 Infraestruturas de pequena envergadura																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			08 Despesas gerais																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%			0.00%


			09 Despesas de auditoria (validação de despesa)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			10 Outros (especificar)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			TOTAL						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00															0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


																																				0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%						0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%


			Beneficiário nº 09						<nome da instituição 09>																																																												<nome da instituição 09>																																																												<nome da instituição 09>																																																												<nome da instituição 09>																																																															<nome da instituição 09>																																																			<nome da instituição 09>


			Tipologia de despesa						GT.0: Despesas de Preparação																														GT.1: Coordenação e Gestão																														GT.2																														GT.3																														GT.4																														GT.5																														GT.n-1: Acompanhamento e Avaliação																														GT.n_Publicidade, Informação e Capitalização																																	Total Despesa Elegível (€)																																																			CONTRAPARTIDA NACIONAL (25% da despesa elegível)


									2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT						2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL			% sobre a despesa elegível																					2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL


			01 Estudos/relatórios/Prestação de serviços																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			02 Recursos humanos																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			03 Viajens / alojamento / Manutenção																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			04 Promoção / Difusão																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			05 Reuniões / Conferências / Seminários																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			06 Equipamento																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			07 Infraestruturas de pequena envergadura																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			08 Despesas gerais																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%			0.00%


			09 Despesas de auditoria (validação de despesa)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			10 Outros (especificar)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			TOTAL						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00															0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


																																				0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%						0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%


			Beneficiário nº 10						<nome da instituição 10>																																																												<nome da instituição 10>																																																												<nome da instituição 10>																																																												<nome da instituição 10>																																																															<nome da instituição 10>																																																			<nome da instituição 10>


			Tipologia de despesa						GT.0: Despesas de Preparação																														GT.1: Coordenação e Gestão																														GT.2																														GT.3																														GT.4																														GT.5																														GT.n-1: Acompanhamento e Avaliação																														GT.n_Publicidade, Informação e Capitalização																																	Total Despesa Elegível (€)																																																			CONTRAPARTIDA NACIONAL (25% da despesa elegível)


									2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT						2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL			% sobre a despesa elegível																					2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL


			01 Estudos/relatórios/Prestação de serviços																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			02 Recursos humanos																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			03 Viajens / alojamento / Manutenção																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			04 Promoção / Difusão																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			05 Reuniões / Conferências / Seminários																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			06 Equipamento																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			07 Infraestruturas de pequena envergadura																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			08 Despesas gerais																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%			0.00%


			09 Despesas de auditoria (validação de despesa)																																	0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			10 Outros (especificar)																		0.00															0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00																														0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			TOTAL						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00															0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%																					0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00


																																				0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%						0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%





&C&G
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PROJECTO


			


																					QUADRO DE AJUDA AO PREENCHIMENTO DO PLANO FINANCEIRO DO PROJECTO NA APLICAÇÃO INFORMÁTICA DO PROGRAMA SUDOE


			Projecto						<ACRÓNIMO DO PROJECTO>																																																																																										<ACRÓNIMO DO PROJECTO>																																																																																										<ACRÓNIMO DO PROJECTO>


			Tipologia de despesa						GT.0: Despesas de Preparação																														GT.1: Coordenação e gestão																														GT.2																														GT.3																														GT.4																														GT.5																														GT.n-1: Acompanhamento e avaliação																														GT.n_Publicidade, informação e capitalização																																	Total Despesa elegível (€)


									2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT						2007			2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			Subtotal GT			% sobre a despesa elegível


			01. Estudos/relatórios/Prestação de serviços						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			02. Recursos humanos						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			03. Viajens / alojamento / Manutenção						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			04. Promoção / Difusão						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			05. Reuniões / Conferências / Seminários						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			06. Equipamento						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			07. Infraestruturas de pequena envergadura						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			08. Despesas gerais						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			09. Despesas de auditoria (validação de despesa)						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			10. Outros (especificar)						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


			TOTAL						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00															0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00						0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00%


																								'PLANO FINANCEIRO RESPEITA LIMITE GT 0 (<=25000€)"												0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%																														0.00%						0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%


																																																																																																																																																																																																																																																												% de despesa orçamentada nos GT's transversais →																								0.00%			0





&C&G


&R&16&P de &N





PF_Global


			


			<ACRÓNIMO DO PROJECTO>


			PLANO FINANCEIRO GLOBAL DO PROJECTO


						DESPESA ELEGÍVEL(€)			AJUDA FEDER (75%) (€)			CONTRAPARTIDA NACIONAL (25%) (€)


			<nome da instituição 01>			0.00			0.00			0.00			PLANO FINANCEIRO NÃO ADMISSÍVEL: A despesa elegível de um beneficiário deve ser pelo menos de 100.000€


			<nome da instituição 02>			0.00			0.00			0.00			PLANO FINANCEIRO NÃO ADMISSÍVEL: A despesa elegível de um beneficiário deve ser pelo menos de 100.000€


			<nome da instituição 03>			0.00			0.00			0.00			PLANO FINANCEIRO NÃO ADMISSÍVEL: A despesa elegível deve ser pelo menos de 100.000€


			<nome da instituição 04>			0.00			0.00			0.00			PLANO FINANCEIRO NÃO ADMISSÍVEL: A despesa elegível deve ser pelo menos de 100.000€


			<nome da instituição 05>			0.00			0.00			0.00			PLANO FINANCEIRO NÃO ADMISSÍVEL: A despesa elegível deve ser pelo menos de 100.000€


			<nome da instituição 06>			0.00			0.00			0.00			PLANO FINANCEIRO NÃO ADMISSÍVEL: A despesa elegível deve ser pelo menos de 100.000€


			<nome da instituição 07>			0.00			0.00			0.00			PLANO FINANCEIRO NÃO ADMISSÍVEL: A despesa elegível deve ser pelo menos de 100.000€


			<nome da instituição 08>			0.00			0.00			0.00			PLANO FINANCEIRO NÃO ADMISSÍVEL: A despesa elegível deve ser pelo menos de 100.000€


			<nome da instituição 09>			0.00			0.00			0.00			PLANO FINANCEIRO NÃO ADMISSÍVEL: A despesa elegível deve ser pelo menos de 100.000€


			<nome da instituição 10>			0.00			0.00			0.00			PLANO FINANCEIRO NÃO ADMISSÍVEL: A despesa elegível deve ser pelo menos de 100.000€


			TOTAL			0.00			0.00			0.00


						VERIFIQUE QUE O MONTANTE DA CÉLULA B19 (TOTAL DESPESA ELEGÍVEL DO PROJECTO)  É, PELO MENOS, DE 300.000€ E NÃO SUPERA 1.000.000€
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Guia passo a passo  



para o preenchimento  



do formulário de candidatura 
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1. Instruções gerais 



Uma vez preenchida a parte “Dados gerais do projecto”, poderá aceder ao menu 
principal da aplicação que aparecerá na margem esquerda do ecrã. 



 



 



 
 



 Por baixo do menu da aplicação aparecem as opções ”VALIDAR”·e 
“ENVIAR”. Uma vez preenchido o formulário na sua totalidade, proceder-se-á 
à validação do mesmo. Esta opção tem por objectivo verificar se o conjunto 
dos campos obrigatórios foi preenchido. Caso não o tenham sido, serão 
enumerados os dados que faltam. 



 Se todas as secções do formulário tiverem sido preenchidas e o formulário 
tiver sido validado, procede-se ao envio telemático do mesmo ao STC clicando 
na opção ”ENVIAR”. Uma vez enviado o formulário, não se poderão fazer 
modificações no mesmo.  
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 Os campos assinalados com um * são de preenchimento obrigatório para 
que essa informação possa ser registada e eventualmente utilizada no 
preenchimento automático de outras secções do formulário. Os campos que 
se assinalam com ** são obrigatórios unicamente para a validação e envio 
do formulário, ou seja, mesmo não tendo sido preenchidos permite-se a 
gravação da informação introduzida e a continuação do preenchimento dos 
restantes campos. Assim, se algum dos campos assinalados com um * ou ** 
não puder ser preenchido deve-se introduzir um “-“ que indicará que a 
informação requerida neste campo não é relevante. 



 



 



 No final de cada uma das partes que compõem a aplicação informática, 
aparecem as opções “GUARDAR” e “CANCELAR”. A opção “GUARDAR” 
permite gravar a informação introduzida até esse momento. Esta opção 
apenas será permitida quando tiverem sido preenchidos todos os campos de 
preenchimento obrigatório (*). A opção “CANCELAR” permite eliminar a 
informação que tenha sido introduzida e que tivesse sido anteriormente 
guardada. 



 Determinados campos estão limitados pelo número de caracteres (incluindo 
espaços). Clicando sobre o ícone “ponto de interrogação” que figura ao lado 
dos respectivos campos, poderá saber a cada momento o número de 
caracteres que ainda poderá introduzir.  
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2. Parceria  



Acede-se a esta secção clicando em “PARCERIA” no menu principal. De seguida 
abre-se uma nova janela. 



Recordamos que a parceria deve ser preenchida antes das outras partes do 
formulário. 



 



 Adicionar parceiros 



Para adicionar parceiros, clique sobre esta opção e aparecerá uma nova janela para 
introduzir a informação requerida. 
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 Introduzir os dados de cada um dos parceiros 



Na identificação do parceiro, aparecerá uma lista, para seleccionar o tipo de parceiro 
correspondente a cada entidade, ou seja, beneficiário principal (chefe de fila), outros 
beneficiários ou outros parceiros associados.  



 



 



 



De seguida deve introduzir a informação e os dados em todos os campos.  



Convém ter presente que alguns dos campos não estão activados (ou seja, não 
permitem a introdução de dados) para os outros beneficiários nem para os 
beneficiários associados uma vez que a informação requerida não concerne à sua 
participação.  
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 Guardar os dados introduzidos de cada um dos parceiros 



Uma vez introduzidos os dados, clica-se sobre a opção “GUARDAR” para gravar essa 
informação. 



 



 



 



 Apagar os dados introduzidos de cada um dos parceiros 



No caso de ser necessário apagar a informação introduzida para alguns dos parceiros, 
clica-se sobre a opção “CANCELAR”. 
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 Alterar os dados de parceiros introduzidos anteriormente 



Para alterar os dados introduzidos na ficha de parceiro, depois de esta ter sido criada, 
clica-se sobre a opção “Editar” que aparece no lado direito da lista dos parceiros do 
projecto. 



 



 



 



 Eliminar um parceiro introduzido anteriormente 



Clica-se sobre a opção “Eliminar” e o parceiro é eliminado automaticamente. 
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3. Grupos de tarefas  



O preenchimento deste ponto do formulário segue a lógica do ponto anterior. Clique no 
menu principal em “GRUPOS DE TAREFAS” e abrir-se-á uma nova janela. 



 



 



 



 



Como se pode comprovar pela imagem anterior, aparecem já pré-definidos os GT 
transversais ao projecto, ou seja, o GT.0 Preparação, o GT.1 Coordenação e gestão 
do projecto, o GT. Acompanhamento e avaliação do projecto que será sempre o 
penúltimo GT e, por fim, o GT Publicidade, informação e capitalização em último lugar. 



 



 Preenchimento dos GT transversais do projecto 



Para preencher os campos dos GT transversais, selecciona-se a opção “EDITAR” e, 
de seguida, entra-se na ficha do mesmo.  
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 Preenchimento dos GT específicos do projecto 



Para adicionar GT específicos, ou seja, aqueles que não são transversais ao conjunto 
dos projectos, selecciona-se a opção “Criar um novo Grupo de Tarefas” e, 
automaticamente, será criado um novo GT. 



 



 



 



A partir deste ponto procede-se de forma igual aos restantes GT transversais, 
bastando clicar na opção “EDITAR” para que se abra uma nova janela. Escreve-se o 
nome específico do GT e seleccionam-se nas listas apresentadas os beneficiários 
participantes nesse GT e a área geográfica. De seguida, introduz-se a restante 
informação necessária, tal como nos pontos anteriores. 
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De forma idêntica ao que se passa com as fichas da parceria, ao terminar a introdução 
da informação de cada GT deve “GUARDAR” para que a informação introduzida não 
se perca e fique gravada. 
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 Eliminar GT 



Se desejar eliminar algum dos GT deverá seleccionar a opção “ELIMINAR”. Apenas é 
permitido eliminar os GT específicos. No caso dos GT transversais, apenas se poderá 
apagar a informação introduzida nesses GT através da opção “CANCELAR”.  



 



 



 



 



 Alterar a ordem dos GT 



À direita da opção “ELIMINAR”, encontram-se também duas setas que permitem 
alterar a ordem dos GT. 



 



 Preenchimento de cada uma das tarefas dos GT 



As tarefas, tal como foi referido anteriormente, preenchem-se nas opções elaboradas 
para esse efeito. Assim, deverá clicar na opção “Tarefas” que aparece à direita de 
cada um dos GT e que abrirá uma nova janela. 



 



No quadro de descrição da tarefa indica-se o nome da tarefa e de seguida dá-se uma 
breve explicação da mesma. Uma vez completada a inserção da informação para a 
primeira tarefa deverá clicar em “GUARDAR” e de seguida deverá prosseguir 
adicionando tantas novas tarefas quantas as que estão previstas para esse GT. 
Dispõe igualmente da opção “Eliminar” e das setas para alterar a ordem das tarefas. 
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 Acções obrigatórias  



 



Em cada GT transversal, uma série de acções obrigatórias que devem compor cada 
um dos GT a definir. Para tal, em cada acção indicada, haverá que completar o 
desenvolvimento previsto de cada uma dessas acções. Se a parceria julgar oportuno, 
outras acções poderão também ser acrescentadas em complemento às acções 
obrigatórias.  
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4. Indicadores  



Em relação aos indicadores procede-se de forma similar.  



 



 Adicionar um indicador obrigatório 



Clica-se sobre a opção “Adicionar um indicador”, e selecciona-se os indicadores 
pretendidos a partir da lista apresentada, atribui-se-lhe um valor objectivo e indica-se 
a unidade de medida respectiva.  



De imediato deverá seleccionar a opção “GUARDAR”, pois caso contrário perderá a 
informação introduzida. Deve proceder de igual modo para cada um dos indicadores 
seleccionados. 



 



 



 



 Adicionar um indicador próprio 



Se desejar adicionar um indicador que não aparece na lista, clique na opção 
“Adicionar um indicador próprio” e escreva o nome do indicador próprio criado, 
assinalando o valor objectivo e a respectiva unidade de medida. A seguir à criação de 
cada indicador deve “GUARDAR”. 



 



 Eliminar um indicador próprio 



Nesta parte encontra-se também disponível a opção “Eliminar” para o caso em que 
deseje apagar algum dos indicadores introduzidos, tanto indicadores próprios como 
indicadores estabelecidos pelo Programa. 
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5. Preenchimento das outras secções  



A introdução da informação nas outras secções (resumo, enfoque do projecto, 
coerência e complementaridade com as outras políticas nacionais e comunitárias) é 
muito similar. Ao clicar numa destas secções indicada no menu principal, abrir-se-á a 
janela correspondente e aparecerão os campos para introduzir os dados. Uma vez 
preenchidos todos os campos de uma secção (ou alguns deles) procederemos à 
gravação da informação introduzida clicando sobre a opção “GUARDAR”. 
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 Secção 3.1 “Estratégia do projecto” 



De destacar na Secção 3, o ponto 3.1 no qual se aconselha a descrever os GT e as 
relações entre eles através de um diagrama uma vez que no campo habilitado para 
introduzir o texto não é possível inserir um diagrama. Por esse motivo, disponibilizou-
se uma nova opção denominada “Anexo 5. Diagrama Estratégia” que lhe permitirá 
inserir o diagrama como arquivo anexado.  
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 Anexar arquivo 



Para anexar o diagrama clique na opção activada para esse efeito e aparecerá uma 
nova janela. 



 



 



 



Em seguida, o procedimento é muito semelhante à acção de anexar um arquivo num 
e-mail. Clica-se sobre a opção “Examinar” para procurar o arquivo que deseja anexar. 
Uma vez identificado e encontrado o arquivo, clica-se na opção “GUARDAR”. 



 



Os ficheiros anexados aparecerão na parte superior. 



 



 



 



 



 Eliminar um arquivo anexado 



A única forma de eliminar um arquivo anexado é substituindo-o por outro, ou seja, 
anexando um novo arquivo que substitua o anterior. 
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6. Anexos  



8.1 Anexo 1: Lista de controlo 



A presente convocatória de projectos desenvolve-se em duas fases. Por isso, na 
primeira fase, não se solicitará a totalidade dos documentos anexos. Assim, na 
primeira fase, e tanto na versão electrónica do formulário como na versão em papel 
apenas são solicitadas as cartas de compromisso e a declaração de compromisso.  



Uma vez preenchido o formulário, deverá indicar na lista de controlo, com um , quais 
são os documentos que se enviam. 
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8.2. Declaração responsável e de compromisso 



O modelo para a declaração responsável e de compromisso, pode ser descarregado 
clicando na opção “Modelo seguinte” na janela do anexo 2. 



 



 



 



Uma vez assinada, datada e carimbada, a declaração terá de ser digitalizada e 
guardada num ficheiro PDF. De seguida, clica-se na opção “Examinar” e procura-se o 
arquivo no disco do computador. Uma vez encontrado, clica-se sobre a opção 
“Guardar”.  
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8.3. Cartas de compromisso 



Para anexar as cartas de compromisso procede-se da mesma forma que com a 
declaração responsável e de compromisso. O modelo das cartas de compromisso 
pode também ser descarregado clicando sobre a opção “Modelo seguinte”. 



 



 



 



Para facilitar a identificação e tratamento dos documentos, estes deverão ser 
guardados segundo a forma seguinte e em formato pdf:  



compromiso_beneficiario_01 (nº do beneficiário espanhol ou britânico) 



engagement_beneficiaire_01 (nº do beneficiário francês) 



compromisso_beneficiario_03 (nº do beneficiário português)  
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8.4. Outros documentos anexos 



O ponto Anexo 4: outros documentos anexos não deve ser utilizado para anexar 
memórias técnicas e descritivas do projecto. A formulação e explicação do projecto 
devem estar contidas unicamente nos campos do formulário habilitados para esse 
efeito. 



Poderá utilizar este ponto para anexar, por exemplo, as cartas de apoio dos parceiros 
associados, nos casos em que essas cartas existam (não são obrigatórias). 
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7. As traduções 



Para introduzir os textos nas outras versões linguísticas do formulário, apenas terá de 
clicar na bandeira do idioma do país pretendido. De seguida, aparecerá o menu no 
idioma seleccionado. 



 



 



 



Toda a informação que não seja considerada texto, como valores e nomes (que não 
necessitam tradução) será preenchida automaticamente em todas as versões sem 
necessidade de introduzir novamente esta informação. Apenas deve introduzir os 
textos que necessitam tradução.  
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8. Validação do formulário e envio da candidatura  



Quando o formulário de candidatura tiver sido preenchido na sua totalidade, tiverem 
sido anexados os documentos solicitados e tiverem sido introduzidas as traduções, 
pode-se proceder à sua validação e envio. 



Para enviar o formulário de candidatura, primeiramente deve-se “VALIDAR” com o 
objectivo de assegurar-se que toda a informação solicitada foi inserida. No caso de 
existirem campos vazios, será gerada uma nova janela de aviso indicando a 
informação em falta. 



 



 



 



Nos casos em que apareçam este tipo de avisos, deverá rever as partes ou pontos 
indicados e proceder à introdução ou correcção dos dados solicitados. 



Só depois de validar o formulário, poderá realizar o seu envio clicando na opção 
“ENVIAR”. De seguida, aparecerá uma janela de texto com o aviso “deseja enviar o 
formulário de candidatura? Uma vez enviado, o formulário não poderá ser alterado”. 
Se clicar sobre a opção “ACEITAR” o formulário será enviado electronicamente. 



Uma confirmação do envio e da recepção do formulário será enviada aos promotores 
através de um e-mail. 
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9. Impressão e envio do formulário em suporte papel 



O envio do formulário de candidatura em suporte papel será realizado através da 
impressão do formulário electrónico. No final do menu principal (à esquerda) existe a 
opção “IMPRIMIR” para cada uma das versões linguísticas nas quais o projecto é 
apresentado. Basta clicar sobre estas opções para imprimir o formulário de 
candidatura no idioma do beneficiário principal.  



 



 



 



 Versão impressa do formulário de candidatura prévia ao seu envio 
através da aplicação informática 



Os formulários de candidatura que não tenham sido validados nem enviados através 
da aplicação informática, apresentarão na sua versão impressa a palavra RASCUNHO 
em todas as páginas, indicando que esta não é ainda a versão definitiva do formulário.  



 



 Impressão dos documentos anexos 



Todos os documentos que tenham sido anexados por via electrónica têm de ser 
impressos à parte (o plano financeiro, o cronograma, a fundamentação das despesas, 
a declaraço responsável e de compromisso, as cartas de compromisso) e anexados à 
versão impressa do formulário de candidatura obtida a partir da aplicação informática. 



 



Esperamos que este guia tenha sido útil e os ajude no preenchimento do formulário 
electrónico. De qualquer forma, se no processo de preenchimento encontrar algum 
problema, não hesite em contactar de imediato o STC SUDOE. 








