LINHA REGENERAR
TERRITÓRIOS | PRR
Taxa de aprovação da Scope
Invest

no âmbito do Portugal 2020

Objetivos e
Prioridades

84,82%

Financiamento de projetos assentes em modelos
de desenvolvimento em rede, que reforcem a
atratividade dos territórios e que lhes
acrescentem valor através da regeneração dos
respetivos recursos, desenvolvam produtos ou
segmentos inovadores para o território onde se
instalam e deem resposta às necessidades e
interesses de uma procura de maior valor
acrescentado.

Beneficiários
Entidades públicas, incluindo aquelas em cuja gestão as entidades da administração
central do Estado, regional e local tenham posição dominante
Micro, pequenas ou médias empresas
Outras entidades privadas, nomeadamente de natureza associativas


Aveiro
Largo Luís de Camões, Edifício
Rainha, Piso 9 3720-232 Oliveira
de Azeméis . Portugal

Porto
Rua Diogo Macedo, nº. 114, 4º,
4E 4400-107 Vila Nova de Gaia .
Portugal

Lisboa
Rua Fradesso da Silveira, nº. 6,
3º.B 1300-609 Lisboa . Portugal

T. +351 256 092 076

E. geral@scopeinvest.pt

www.scopeinvest.pt
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Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria;
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Taxa base de 30% + majorações (cumuláveis):
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e consultoria especializada para a
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20% se em territórios de baixa densidade e projetos
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- Intervenção de revisores oficiais

d

e contas ou

contabilistas certificados externos.



20% se integrarem Estratégias de Eficiência
Coletiva

Limite máximo de apoio:
300.000 euros não reembolsável por entidade
(entidades públicas)
150.000 euros, 50% reembolsável/50% não
reembolsável por entidade (empresas)
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