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ACO
ORDO EN
NTRE A AUTORIIDADE DE
D GESTÃ
ÃO E O B
BENEFIC
CIÁRIO
PRINCIPAL
OPER
RAÇÃO: CÓDIGO
O
ÂMBULO
PREÂ
N termos do Regulam
mento (UE) Nº1303/20
013 do Parla
amento Eurropeu e do Conselho,
(1) Nos
de 17
1 de dezem
mbro de 20
013, que estabelece
e
determinada
d
as disposições comuns sobre o
Fund
do Europeu de Desenvo
olvimento Regional,
R
o Fundo Social Europeu,, o Fundo de
d Coesão,
o Fu
undo Europeu Agrícola
a de Desen
nvolvimento
o Rural e o Fundo Eu
uropeu dos Assuntos
Maríttimos e dass Pescas e que estab
belece dispo
osições gerrais sobre o Fundo Eu
uropeu de
Dese
envolvimentto Regional,, o Fundo Social
S
Europ
peu, o Fundo de Coesão e o Fundo
o Europeu
dos Assuntos
A
M
Marítimos
e das Pescas,, e que rev
voga o Regu
ulamento (C
CE) nº 1083
3/2006 do
Consselho;
N termos do Regulam
mento (UE)) Nº 1301/2
2013 do Parlamento Eu
uropeu e do
(2) Nos
Consselho, de 17
7 de dezemb
bro de 2013
3, relativo ao
a Fundo Eu
uropeu de D
Desenvolvim
mento
Regio
onal e que estabelece
e
disposiçõess específicass relativas ao
a objetivo de investim
mento no
cresccimento e no
n emprego e que revo
oga o Regulamento (C
CE) nº 1080
0/2006;
N termos do Regulam
mento (UE) Nº 1299/20
013 do Parlamento Eurropeu e do Conselho,
(3) Nos
de 17
7 de dezem
mbro de 201
13, que esta
abelece disp
posições esspecíficas pa
ara o apoio do Fundo
Europeu de Dessenvolvimen
nto Regional ao objetiv
vo de coope
eração territtorial europe
eia;
N termos do Regulam
mento (UE) Nº 1302/20
013 do Parlamento Eurropeu e do Conselho,
(4) Nos
de 17 de dezem
mbro de 20
013, que alltera o Reg
gulamento (CE)
(
Nº 1082/2006 re
elativo aos
E
de Cooperaçção Territorrial (AECT), no que se refere à clarificação,
Agrupamentos Europeus
mplificação e à melhoria
a da constittuição e do funcioname
ento dessess agrupamentos;
à sim
N termos do Regulam
mento Dele
egado (UE) Nº 480/20
014 da Com
missão de 3 de março
(5) Nos
de 2014
2
que co
ompleta o Regulamen
nto (UE) Nºº 1303/2013
3 do Parlam
mento Euro
opeu e do
Consselho, que
e estabelecce disposiições comuns relativvas ao F
Fundo Eurropeu de
Dese
envolvimentto Regionall, ao Fundo Social Europeu, ao
o Fundo de
e Coesão, ao Fundo
Europeu Agrícolla de Desen
nvolvimento
o Rural e ao
o Fundo Europeu dos A
Assuntos Marítimos e
q
estabe
elece disp
posições ge
erais relattivas ao F
Fundo Eurropeu de
das Pescas, que
envolvimentto Regional, ao Fundo
o Social Eu
uropeu, ao Fundo de Coesão e ao Fundo
Dese
Europeu dos Asssuntos Maríítimos e dass Pescas;
(6) Nos
N termos do Regulam
mento Dele
egado (UE) Nº 481/20
014 da Com
missão de 4 de março
de 2014
2
que co
ompleta o Regulamen
nto (UE) Nºº 1299/2013
3 do Parlam
mento Euro
opeu e do
Consselho no que diz respe
eito às regra
as específicas em maté
éria de eleg
gibilidade da despesa
para os program
mas de coop
peração;
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(7) Nos
N termoss do Regula
amento de Execução (UE)
(
Nº 82
21/2014 da Comissão de 28 de
julho
o de 2014, que
q estabelece as regras de execcução do Regulamento
R
o (UE) Nº 1303/2013
1
do Pa
arlamento Europeu
E
e do
d Conselho
o no que diiz respeito às
à modalida
ades de transferência
e ge
estão das contribuiçõe
c
es do prog
grama, à co
omunicação
o de inform
mações rela
ativas aos
instru
umentos financeiros, às caractterísticas técnicas
t
da
as medidass de inforrmação e
comu
unicação e ao
a sistema de registo e arquivo de dados;
(8) Nos
N termos do o Regulamento de
e Execução (UE) Nº 10
011/2014 da
a Comissão
o de 22 de
setem
mbro de 20
014 que esta
abelece reg
gras pormen
norizadas pa
ara a execu
ução do Reg
gulamento
(UE) nº 1303/20
013 do Parlamento Eurropeu e do Conselho, no
n que diz respeito aos modelos
de apresentaçã
a
ão de certa
as informaçções à Com
missão, e regras porrmenorizada
as para o
intercâmbio de
e informaçõ
ões entre os beneficciários e as
a autorida
ades de gestão, as
autorridades de certificação
, as autorid
c
dades de au
uditoria e oss organismo
os intermediiarios;
(9) Nos
N termos do Regulam
mento (UE)) Nº 651/20
014 da Com
missão de 1
17 de junho
o de 2014,
que declara cerrtas categorrias de auxíílio compatííveis com o mercado interno, em aplicação
dos artigos
a
107ºº e 108º do
o Tratado;
(10) Nos termoss do Regula
amento (UE
E) Nº 1407//2013 da Comissão
C
de
e 18 de dezzembro de
2013
3 relativo à aplicação dos
d artigos 107º e 10
08º do Trattado sobre o Funciona
amento da
União
o Europeia aos auxílioss de minimis;
(11) Nos termoss do Regula
amento (UE
E) Nº 1408//2013 da Comissão
C
de
e 18 de dezzembro de
2013
3 relativo à aplicação dos
d artigos 107º e 108
8º do Trattado sobre o Funciona
amento da
União
o Europeia aos auxílioss de minimis no setor agrícola;
a
(12) Nos termo
os do Regulamento (UE
E) Nº 360/2012 da Co
omissão de 25 de abriil de 2012
relatiivo à aplica
ação dos arrtigos 107º e 108º do Tratado so
obre o Funccionamento
o da União
Europeia aos au
uxílios de minimis
m
conccedidos a em
mpresas qu
ue prestam serviços de
e interesse
económico geral;
amentação Comunitária
a vigente que estabele
ece disposiçções sobre
(13) Nos termoss da Regula
ontratação pública, au
uxílios de Estado, de
esenvolvime
ento susten
ntável, igua
aldade de
a co
oporttunidades e não discrim
minação, igualdade de oportunida
ades entre h
homens e mulheres;
m
os da Decissão de Execcução da Comissão
C
de
e 12 de fevvereiro de 2015 que
(14) Nos termo
e
d Program
do
ma de Coop
peração Intterreg V A Espanha – Portugal
aprovva certos elementos
(POC
CTEP), assim
m como a Decisão
D
de Execução da Comissã
ão de 23 de
e novembro
o de 2016
que modifica a referida anteriormente
e e que aprrova determ
minados elementos do Programa
ooperação Interreg V A Espanha – Portugal (POCTEP);
(
de Co
ograma POC
CTEP 2014--2020 aprovvado pela Co
omissão;
(15) Nos termoss do documento do Pro
ndo que o Regulament
R
to (UE) Nº 1303/2013
3 anteriorme
ente citado
o prevê no
(16) Consideran
o 123º, a existência
e
d uma Auttoridade de Gestão, um
de
ma Autorida
ade de Certtificação e
artigo
uma Autoridade
e de Auditorria;
(17) Consideran
ndo que as autoridades nacionais de Espanh
ha e Portugal, responsáveis pelo
arran
nque e ge
estão do POCTEP,
P
de
e acordo com
c
as su
uas legislaçções nacion
nais e as
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dispo
osições do artigo 21ºº do Regula
amento (UE
E) nº 1299
9/2013, dessignaram por
p mútuo
acord
do, a Subdiirección Gen
neral de Coo
ooperación Territorial
T
y Desarrollo Urbano dell Ministerio
de Hacienda
H
y Función
F
Púb
blica de Esp
paña como Autoridade
A
d Gestão d
de
do Programa;
(18) Consideran
ndo que as referidas autoridades
a
s nacionais designaram
m por mútu
uo acordo,
confo
orme as dissposições do
o artigo 21º do Regula
amento (UE
E) nº 1299//2013 a Agê
ência para
o Desenvolvime
ento e Coesã
ão (ADC) co
omo Autorid
dade de Cerrtificação;
(19) Consideran
ndo que de acordo com
m o artigo 13º
1 do Regu
ulamento (U
UE) Nº 1299
9/2013 do
Parla
amento Eurropeu e do
d Conselho
o, de 17 de dezembro de 20
013, que estabelece
e
dispo
osições esp
pecíficas parra o apoio do Fundo Europeu de
e Desenvolvimento Re
egional ao
objettivo de coop
peração terrritorial euro
opeia, os be
eneficiários de cada op
peração nom
meiam um
bene
eficiário principal, que
e assume a responssabilidade por
p
assegu
urar a exe
ecução da
totaliidade da op
peração e a coordenaçã
ão dos vário
os beneficiá
ários da ope
eração;
(20) Consideran
ndo que de
e acordo co
om o nº 3 do artigo 125º del R
Regulamento
o (UE) Nº
1303
3/2013 Parllamento Eu
uropeu e do
d Conselh
ho, assim como
c
o nºº5 do artig
go 12 do
Regu
ulamento (U
UE) Nº 1299/2013, a Autoridad
de de Gestão disponib
biliza ao be
eneficiário
princcipal um doccumento so
obre as cond
dições de apoio a uma operação;
(21) Consideran
ndo que o documentto do Prog
grama, na secção 5.3
3 alínea c)) prevê a
assin
natura de um
m acordo entre
e
a Auto
oridade de Gestão
G
e o beneficiário
o principal que
q reflete
as co
ondições de
e execução da
d operação
o;
(22) Consideran
ndo que o Comité de
e Gestão, através
a
da decisão de [FECHA] aprovou
a
a
opera
ação com o código [CÓDIGO] apresentada por [ENTIDAD BP] na qua
alidade de
Bene
eficiário Prin
ncipal (BP);
Pelo presente Acordo
ENTRE
A Au
utoridade de Gestão (AG) do
o Programa
a de Coope
eração Inte
erreg V-A Espanha
E
–
Portu
ugal (POCT
TEP) 2014 – 2020, re
epresentada pela Sub
bdiretora G
Geral de Co
ooperação
Territorial e Dessenvolvimen
nto Urbano
E
[ENT
TIDADE BP]], representtada/o por Sr./Sra. [n
nome do re
epresentante
e] como re
esponsável
máximo do Ben
neficiário Principal
P
(B
BP) da ope
eração com o código [C
CÓDIGO]
ACO
ORDAM:
ARTIGO 1º – OBJETO
O
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1.1. O presente
e Acordo te
em como ob
bjetivo esta
abelecer as condições para a exe
ecução da
opera
ação [CÓDIIGO] aprovvada por de
ecisão de [D
DATA] do Comité
C
de G
Gestão e ap
presentada
por [ENTIDADE
[
BP] na qua
alidade de BP,
B cuja parrceria conta com os seg
guintes ben
neficiários:
Bene
eficiário
Bene
eficiário
Bene
eficiário
Bene
eficiário

2: [ENTIDADE
[
3: [ENTIDADE
[
4: [ENTIDADE
[
n: [ENTIDADE
[

B2]
B3]
B4]
BN]

1.2. Os objetivo
os e conteú
údo da ope
eração, o calendário
c
d realizaçã
de
ão de ativid
dades e o
orçam
mento finan
nceiro, com
m a respetiva descrimin
nação das despesas,
d
figuram nos seguintes
docu
umentos que
e fazem parrte do prese
ente Acordo
o:





Notificaçção da Auto
oridade de Gestão
G
com a decisão do
d Comité d
de Gestão (a
anexo 1).
Formulárrio de Cand
didatura com
mpleto de acordo
a
com a versão a
aprovada pe
elo Comité
de Gestã
ão (anexo 2),
2 no qual estão integ
gradas as Cartas
C
de Co
ompromisso
o de todos
os benefficiários e ass Declaraçõ
ões de minim
mis, se for o caso.
Acordo entre
e
benefiiciários da operação
o
pa
ara a constituição da p
parceria.

1.3. O Beneficiá
ário Principal assegura
ará o cump
primento da
a legislação
o no que diz respeito
aos Auxílios
A
de Estado, relacionados com o rece
ebimento da ajuda FE
EDER, a fav
vor da sua
própria entidade
e ou dos resstantes ben
neficiários da operação. Deve asse
egurar tamb
bém que a
e
e a restante parceria regista e arquiva toda a documenta
ação necesssária para
sua entidade
uma adequada justificação
o das despe
esas e dos pagamento
os realizados, com o objetivo de
er dar resp
posta a qua
alquer requ
uerimento da
d Autorida
ade de Gesstão, Certifficação ou
pode
Audittoria, assim
m como dos Estados Me
embros ou da
d Comissão
o Europeia.

TIGO 2º – EXECUÇÃO
O DAS ATIIVIDADES DA OPERA
AÇÃO
ART
ário Principa
al é responssável pela in
ntegral execcução da op
peração e de
e todas as
2.1. O Beneficiá
dades previstas no Forrmulário de Candidaturra aprovado
o, assim com
mo pelo cum
mprimento
ativid
dos resultados
r
p
previstos
de
e acordo com
m as fases, procedime
entos e prazzos nele dettalhados.
2.2. O Beneficciário Princcipal deverrá informar a Autoriidade de Gestão, attravés do
etariado Co
onjunto (SC
C) e utilizan
ndo para ta
al o Sistem
ma de Inforrmação (SI)) Coopera
Secre
2020
0, qualquer proposta de
d modificaçção das ativ
vidades pro
ogramadas, tendo em conta que
para tal efeito deve seguir os proce
edimentos descritos
d
no
o artigo 9ºº deste Aco
ordo e no
espondente Manual de Gestão de Projetos.
corre
da execução
o das açõess previstas, para que
2.3. O BP deverá também assegurar a adequad
m realizada
as com o cuidado, a eficácia, a transparrência e a diligência que seja
sejam
nece
essária e sem
mpre de aco
ordo com o presente documento.
d
P
ARTIGO 3º – PRAZOS
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3.1. Este acordo é válido a partir da
a data da assinatura
a
d Autoridade de Gesttão e terá
da
termo em [DAT
TA FIM], de acordo com
m a data prevista para
a a conclussão das ativ
vidades da
ação, indica
ada nos ane
exos 1 e 2.
opera
a do presen
nte Acordo pode exten
nder-se até à data de realização
Porém, o prazo de vigência
agamento do
d saldo fin
nal aos bene
eficiarios po
or parte da Autoridade de Certifica
ação, sem
do pa
preju
uizo das ob
brigações de
erivadas da Legislação
o comunitárria, onde se
e mencionam a título
de exxemplo, entre outras, o dever de
e custódia da
d documen
ntação, as obrigações derivadas
dos projetos qu
ue possam gerar receiitas ou a re
ealização de
e controloss/auditorias por parte
das autoridades
a
s do Program
ma, dos Esttados Memb
bros ou das instituiçõess comunitárrias.
3.2. O Beneficiá
ário Principa
al deve informar a Auto
oridade de Gestão, atrravés do Se
ecretariado
Conjunto no Sisstema de Informação Coopera 2020
20 , e de forma
f
imed
diata qualqu
uer atraso
respe
etivamente ao calendário previstto para a execução das
d
atividad
des de um
m ou mais
bene
eficiários.
Em caso
c
de ne
ecessidade, e devidam
mente justifficado, o BP
P poderá e
enviar um pedido
p
de
prorrrogação com
m pelo men
nos um mês de antece
edência da data de fin
nallização prevista
p
da
opera
ação aprova
ada incialmente, para a sua análisse e possíve
el tramitaçã
ão.
O Co
omité de Gestão ana
alizará o pedido
p
de prorrogaçã
ão e, em caso de aprovação,
a
estab
belecerá ass condiçõess, conteúdo
o e limite do mesmo
o, através de uma adenda ao
prese
ente Acordo
o que se red
datará para o efeito.
ART
TIGO 4º – UTILIZAÇ
ÇÃO DA APLICAÇÃO INFORMÁT
TICA COOPERA 202
20
A gestão da ope
eração por parte de to
odos os ben
neficiários realiza-se
r
attravés do Sistema
S
de
Inforrmação do Programa, a aplicaçã
ão informáttica Cooperra 2020, in
ncluindo a assinatura
a
digita
al dos documentos que
e assim o exxigam.
ARTIGO 5º – OBRIGAÇÕ
O
ÕES DO BE
ENEFICIÁR
RIO PRINC
CIPAL
No âmbito do prresente Aco
ordo, o Bene
eficiário Prin
ncipal:
a É o ressponsável da
a)
d coorden
nação gera
al da operração, assim como da
d gestão
económica e financceira da mesma, garan
ntindo a exe
ecução integral da ope
eração e o
cumprim
mento dos resultados previstos de
d acordo com o arttigo 2º do presente
documen
nto;
b De comu
b)
um acordo, representa todos os beneficiários
b
s da operaçã
ão nas com
municações
com a Autoridade
A
o, a Autorid
dade de Ce
ertificação (AC) e os restantes
de Gestão
organism
mos compe
etentes, asssim como em tudo
o o que p
possa ser solicitado
diretame
ente por parrte da Comissão Europ
peia;
c É a entid
c)
dade benefiiciária do fin
nanciamentto FEDER do
o POCTEP e com essa finalidade
assina o presente Acordo de
e aceitação
o da ajuda comunitárria e das obrigações
o
inerentess;
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d Comprom
d)
mete-se a respeitar
r
o Acordo assinado entrre os benefficiários da operação
(anexo 3),
3 que regu
ula a relaçã
ão entre os mesmos. Qualquer
Q
mo
odificação do
d referido
Acordo durante
d
a exxecução da operação deverá
d
ser aprovada
a
pe
elo Comité de Gestão
e comun
nicada à Auttoridade de Gestão anttes da sua aplicação
a
effetiva.
e Declara que as açõ
e)
ões incluídass na operaçção não be
eneficiaram nem benefficiarão de
ue possam supor
s
um duplo financiamento;
ajudas fiianceiras qu
f)) Comprom
mete-se a ter
t uma contabilidade separada para a ope
eração e ga
arante que
cada ben
neficiário cu
umpre tamb
bém com esste disposto
o;
g Submete
g)
e os pedidoss de pagam
mento, garan
ntindo que as despesa
as apresenta
adas pelos
beneficários foram efetuadas durante
d
a execução
e
da
a operação e que corre
espondem
amadas, de
e acordo com
m o dispostto no anexo
o 2;
às atividades progra
h Garante que as desspesas apressentadas po
h)
or todos os beneficário
os foram verificadas e
validadas de acord
do com o artigo 4º do Regula
amento (UE) nº 129
99/2013 e
conforme o procedimento estabelecido no
o POCTEP;
i))

É o resp
ponsável, se
e necessário
o, por comu
unicar à Au
utoridade de
e Gestão (a
através do
Secretariado Conjun
nto) qualquer modificação no orça
amento da o
operação;

j)) É o resp
ponsável pe
elo preench
himento e envío
e
à Auttoridade de
e Gestão (a
através do
Secretariado Conjunto no Sisttema de Infformação Coopera
C
202
020) dos relatórios de
atividade
e, de evolu
ução e fina
al da operração, dos documento
os financeirros e dos
documen
ntos de ped
dido de paga
amento inte
ermédio e final
f
de acorrdo com o previsto.
p
A
Comissão Europeia, a Auto
oridade de
e Gestão e os re
estantes organismos
compete
entes, poderão solicitarr a qualque
er momento
o informaçã
ão complem
mentar que
deverá ser
s remetida
a num prazo
o máximo de
d 30 dias seguidos;
s
k Aceita os controlos, com as re
k)
espetivas co
onclusões e consequências, que com base
ução do pro
ojeto e da respetiva
r
ajuda conced
dida, possam
m vir a ser realizadas
na execu
por orga
anismos comunitários competenttes ou adm
ministrações que co-fin
nanciam a
operação
o, colocando à disposiçção destes todos
t
os do
ocumentos q
que sejam exigidos;
e
l))

Comprom
mete-se a arquivar e ter sem
mpre dispo
onível, os originais ou
o cópias
autentica
adas (em caso de faturas ou
u documen
ntos justificcativos em
m formato
eletrónicco, apenas serão adm
mitidos aque
eles que cu
umprirem ccom a legisslação em
vigor), de
d todos os documento
os justificativ
vos que dig
gam respeito
o às despessas ou aos
respetivo
os controlo
os e audittorias, prevendo-se que os m
mesmos po
ossam ser
requeridos pela Co
omissão Eu
uropeia, a Autoridade
e de Gestã
ão, a Autoridade de
A
omo consta
a no artigo
o 140º do
Certificaçção ou a Autoridade
de Auditorria, tal e co
Regulam
mento (UE) nº 1303//2013. Com
mpromete-sse, também
m, a que todos os
beneficiá
ários da ope
eração proccedam de ig
gual modo no prazo in
ndicado. A Autoridade
A
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de Gestã
ão informará o Beneficciário Princip
pal da data de início do
o período re
eferido no
ponto 1 do artigo 14
40º do refe
erido Regula
amento;
de Gestão sobre qualq
m Comprom
m)
mete-se a informar a Autoridade
A
quer ajuda financeira
não com
municada an
nteriormente, recebida
a por qualquer beneficciário do projeto (por
exemplo
o subsídios, empréstimo
os, doaçõess);
n Comprom
n)
mete-se a comunicar
c
à Autoridad
de de Gestão, se for o caso, que a ajuda
recebida
a de acordo
o com o po
onto anterio
or deve ou não ser co
onsiderada como um
Auxílio Estatal
E
em fu
unção la leg
gislação com
munitária;
o Comprom
o)
mete-se a comunicar à Autorida
ade de Ge
estão a exiistência de qualquer
atividade
e desenvolvvida por qua
alquer um dos
d beneficiários do pro
ojeto que possa estar
relaciona
ada com a legislação re
elativa aos Auxilios
A
Esttatais;
p Comprom
p)
mete-se à devolução da ajuda indevidamen
nte recebid
da, sem pre
ejuízo dos
juros leg
gais que po
ossam ser exigidos, re
eembolsand
do as quantidades ind
devidas tal
como co
onsta no artigo 27º do Regulamen
nto (UE) nº 1299/2013;;
q Comprom
q)
mete-se a comunicar à Autoridade de Ge
estão, atravvés da Se
ecretariado
Conjunto
o, qualquer receita gerrada pela op
peração.
A
ARTIGO
6º
º – ORÇAM
MENTO DA OPERAÇÃ
ÃO
6.1. O custo
6
o total da o
operação pa
ara o períod
do em que vigora o p
presente Accordo é de
[ORÇAMENT
TO TOTAL APROVADO]
A
] Euros, tal como constta no anexo
o 2.
A contribuiçção comuniitária (FEDER) máxim
ma para a operação é de [FEDE
ER TOTAL
A
APROVADO]
] Euros, que corresponde a [TAX
XA DE COFINANCIAME
ENTO] do orçamento
o
to
otal elegíve
el previsto.
O valor final da ajuda FEDER
F
será calculado em
e função:




d
effetivamente
e realizadass e justificad
das pelos be
eneficiários;;
Das despesas
Dos subsídios/aj
s
judas públiccas e as recceitas gerad
das pela ope
eração;
Da co
onformidad
de da execução das ativ
vidades de acordo com
m o previsto
o no anexo
2.

a que verificou a ca
apacidade de compro
omisso da
6.2. O Beneficciário Princiipal declara
ública nacio
onal de cad
da beneficiá
ário, consid
derando os montantes indicados
contrrapartida pú
por todos
t
os beneficiários e por si próprio, nas re
espetivas ca
artas de com
mpromisso.
f
da operação para cada beneficiário
o é o seguin
nte:
6.3. O resumo financeiro
[QUA
ADRO FINAN
NCEIRO APROVADO]
O de
etalhe da infformação financeira da
a operação está incluíd
da no Formu
ulário de Ca
andidatura
(anexxo 2) e é pa
arte integra
ante deste acordo.
a
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6.4. O custo tottal da opera
ação e a co
ontribuição comunitária
c
a poderão ser objeto de redução
caso se verifiqu
ue no Prog
grama uma
a anulação
o de auto
orizações d
dos compromissos
mentais (Re
egra N+3) tendo
t
em conta
c
a apliccação do arrtigo 136º d
do Regulam
mento (UE)
orçam
nº 1303/2013. Esta redução repercutirá nos be
eneficiários correspond
dentes em função
f
do
a operação, consideran
ndo para ta
al o cumprim
mento do orçamento
o
grau de execução de cada
, de acordo com a decisão
a
d
que
e o Comité de Gestão
o venha a
aprovvado por anualidades
aprovvar.
6.5. Em caso de
d perda de
e recursos para o Pro
ograma por incumprim
mento do qu
uadro de
dese
empenho, de acordo com o esta
abelecido no
os artigos 20º
2 a 22º d
do Regulam
mento (UE)
nº 1303/2013, o custo tottal da opera
ação e a co
ontribuição comunitária
a poderão ser
s objeto
de re
edução se se
s determina
ar que a op
peração contribuiu para
a a referida perda.
ARTIGO 7º – ELEGIBILI
E
IDADE DAS
S DESPESA
AS
7.1. As regras comunitária
c
s em relaçã
ão à elegibilidades dass operaçõess, dos bene
eficiários e
do te
erritório de intervenção
o aplicam-se à totalida
ade das desspesas da operação, se
ejam estas
finan
nciadas por fundos com
munitários ou
o por fundo
os nacionaiss públicos o
ou privados..
7.2. O Beneficiá
ário Princip
pal comprom
mete-se a incluir no montante
m
e
elegível da operação,
exclu
usivamente as despesa
as em confo
ormidade co
om as dispo
osições da le
egislação co
omunitária
(principalmente os Regulam
mentos (UE
E) nº 1303/2
2013, nº 12
299/2013 e nº 481/201
14), assim
como
o as Regrass de Elegibililidade do POCTEP
PO
apro
ovadas pelo
o Comité de
e Acompanh
hamento e
com as regras nacionais
n
ap
plicáveis.
7.3. Considerar--se-ão desp
pesas elegívveis as que
e cumpram os requisittos estabele
ecidos nas
considerações gerais
g
das Regras de Elegibilidad
de do POCT
CTEP. Porém
m, tal e com
mo consta
nesse
e mesmo documento,
d
pela aplica
ação da sim
mplificação de
d custos, a
as despesass incluídas
em “Despesas com Insta
alações e Administrativas”, con
nsideram-se
e custos in
ndiretos e
calcu
ulam-se sob
bre a base de uma pe
ercentagem fixa de 15% dos custtos de pesssoal direto
elegíível.
7.4. As
A despesa
as da operaçção são elegíveis a parrtir de [DAT
TA DE INÍCIIO], data de
e início da
mesm
ma e até [DATA
[
DE FIM], o qu
ue significa que todass as depesa
as, incluind
do as que
possa
am derivarr do encerrramento da
a operação
o, devem estar
e
realiza
adas e pag
gas até à
menccionada datta.
7.5. As despesas relacionadas com a fase de preparação
o da opera
ação só po
oderão ser
consideradas elegíveis se realizadas depois de 1 de janeirro de 2014 e antes da data de
apressentação da candidatu
ura e desde que este
ejam previsstas no resp
petivo Form
mulário de
Cand
didatura. A data de in
nício da ope
eração dev
verá contem
mplar o perríodo de rea
alização e
paga
amento desttas despesa
as.
n
estavam
m previstass no orçam
mento e porrtanto não
7.6. Se se verifficarem recceitas que não
e Candidatura, estas deverão ser declaradass ao Programa. Se as
incluídas no Forrmulário de
duzirem uma
a vez transfferido o sald
do da opera
ação, estas também de
everão ser
receiitas se prod
decla
aradas, de acordo
a
com o disposto no artigo 61º
6 do Regu
ulamento (U
UE) nº 1303
3/2013.
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P
de
e Pagamen
nto, Reembolsos e Relatórios
R
de Evolução
ARTIGO 8º – Pedidos
uição comunitária desttina-se excclusivamente
e ao pagam
mento das despesas
8.1. A contribu
r
d acordo com o orçamento
de
o
financeiro do Form
mulário de
efetivvamente realizadas
Cand
didatura (an
nexo 2).
amentos podem
p
serr intermédios ou de
e saldo fin
nal. Em fu
unção da
8.2. Os paga
onibilidade financeira,, a Autoriidade de Gestão fará os posssíveis parra que a
dispo
transsferência do
os fundos seja
s
efetua
ada num prrazo máxim
mo de 90 dias desde a data de
apressentação do
d pedido de pagam
mento, con
nforme o disposto no artigo 132º do
Regu
ulamento (U
UE) nº 13
303/2013. Caso
C
se ve
erifique atrraso ou de
emora por parte da
Comissão na tra
ansferência de verbas,, o BP não terá qualqu
uer direito a reclamar perante a
Autoridade de Gestão.
G
8.3. O circuito
o financeirro para a validação de
e despesas e apresenttação dos pedidos
p
de
paga
amento será
á estabelecido no respe
etivo Manua
al de Gestão
o de Projeto
os.
8.4. Os pedido
os de pagamento de cada opera
ação serão
o composto
os por valid
dações de
desp
pesa dos be
eneficiários. As valida
ações de despesa
d
de
e cada ben
neficiário de
everão ser
acom
mpanhadas de um brevve relatório
o de atividade (de acordo com o modelo definido que
será preenchido
o na platafo
orma Coope
era 2020) no
n qual se indicará, en
ntre outros apetos, a
corre
espondência
a entre as despesas e as ações executadas no períod
do correspo
ondente à
validação.
8.5. Pelo meno
os uma vez por ano, ou
o o mais tardar o dia 1 de ou
utubro, o Be
eneficiário
Princcipal deverrá apresenttar, atravé
és da plata
aforma Co
oopera 202
20, um pe
edido de
paga
amento do
o projeto co
om todas as
a validaçõe
es disponívveis, acomp
panhada do respetivo
relató
ório de evo
olução da operação,
o
c
conforme
modelo
m
disp
ponível. O Beneficiário
o Principal
deve
erá verificarr que as validações
v
estão de acordo com as regrras estabele
ecidas no
Programa assim
m como asssegurar o cumprimento
c
o do projetto de acord
do com as condições
aprovvadas, e esspecialmente
e com o callendário deffinido.
8.6. Do mesmo modo, e a pedido da
a Autoridade
e de Gestão
o ou do Seccretariado Conjunto
C
o
BP deverá apressentar pedid
dos de pagamento em
m qualquer momento
m
do ano, em função do
grau de realizaçção e da necessidade
n
e do cumprrimento doss compromissos financceiros dos
proje
etos e do Prrograma.
8.7. A submissã
ão dos pedid
dos de paga
amento por parte do Beneficiário
B
Principal de
eterminará
o iníício da sua análise pa
ara o conse
equente ree
embolso da
a ajuda FED
DER correspondente,
confo
orme o disp
posto no ponto 8.2.
Os pagamentos
p
s serão efe
etuados de acordo co
om a ordem
m (data) d
de apresenttação dos
pedid
dos, após aprovação
a
p parte do Secretariado Conjun
por
nto da docu
umentação enviada e
de Gestão
uma vez incluíídas na De
eclaração de
d Despesa
as que a Autoridade
A
o envia à
Autoridade de Certificação.
C
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8.8. A ajuda FEDER a rece
eber por cad
da beneficiá
ário, decorre
ente dos pe
edidos de pagamento
p
intermédios, será até ao limite
l
de 90
0% do valo
or, ficando o remanesscente (10%
%) para o
amento do saldo, que se efetuarrá após a aprovação
a
d Relatório Final porr parte da
do
paga
Autoridade de Gestão
G
e se
empre que a disponibiilidade de tesouraria
t
d
da conta ba
ancária do
Programa o permita.
olsos serão efetuados a favor da
as contas bancárias
b
dos benefiiciários da
8.9. Os reembo
ação, cujoss dados de
everão ser comunicad
dos ao Seccretariado C
Conjunto segundo
s
o
opera
mode
elo definido
o para o efe
eito atravéss da platafo
orma Coope
era 2020, e após autorrização de
paga
amento por parte do Be
eneficiário Principal
P
aoss restantes beneficiário
os.
As alterações
a
de dados bancários dos beneficiários re
ealizar-se-ão
o diretamente pelos
próprios beneficciário em Coopera
C
20
020, de accordo com as instruçõ
ões estabelecidas no
Manu
ual de Gestã
ão dos Projetos.
8.10.. Cada pe
edido de pagamento
p
(incluído o pedido de pagam
mento final)) far-se-á
acom
mpanhar de um Relató
ório de Evo
olução da operação conforme o modelo esttabelecido.
Este relatório se
erá preench
hido em Co
oopera 2020
20. Por outro
o lado, o p
pedido de pagamento
p
final será acomp
panhado de
e um Relatório Final que também será elab
borado na plataforma
p
Coop
pera 2020.
erá enviar através
a
da plataforma
p
Coopera 20
020, o maiss tardar até ao dia 31
8.11.. O BP deve
de ja
aneiro de cada
c
ano em que deccorra a ope
eração, a attualização d
da quantificcação dos
indic
cadores de
e realizaçã
ão para cad
da ano civil anterior. Contudo,
C
aA
Autoridade de Gestão
e ao Secretariad
do Conjunto
o poderão solicitar
s
info
ormação sobre os men
ncionados in
ndicadores
em outros
necessário para o de
o
mom
mentos, se assim o considerar
c
esempenho das suas
funçõ
ões.
8.12.. O incump
primento dos
d prazos estabelecido
e
os no envío
o dos pedido
os de pagam
mento por
parte
e do Benefficiário Prin
ncipal que tenha com
mo consequ
uência um atraso na execução
poderá te
fianccieira do Programa,
P
er consequ
uências no
os reembollsos a rea
alizar aos
bene
eficiários da
a operação,, caso se verifique
v
a aplicação de
d anulação
o de autorizzações do
Programa por parte da Comissão
C
E
Europeia,
ta
al e como indicado n
no artigo 6.4º
6
deste
Acord
do.
Do mesmo
m
modo, o incump
primento do
os prazos no
o envío da atualização
a
da quantifiicação dos
indicadores de realização
r
q impliqu
que
ue um atrasso na execu
ução do qua
adro de dessempenho
do Programa,
P
p
poderá
ter também
t
co
onsequência
as conforme
e indicado no artigo 6.5º
6
deste
Acord
do.
ARTIGO 9º – MODIFICA
M
AÇÕES DA OPERAÇÃO
A exxecução da
a operação
o deverá respeitar integralmen
nte as carracterísticass da sua
aprovvação. Con
ntudo, em casos extrraordinárioss devidame
ente justificcados, o Comité
C
de
Gestã
ão poderá estudar a possibilidad
de de perm
mitir modificcações à op
peração, co
onforme o
dispo
osto no Man
nual de Gesstão de Projetos.
AÇÃO E PU
UBLICIDAD
DE
ARTIGO 10º – INFORMA
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10.1.. A publicid
dade e difusão realizad
da durante a execuçã
ão da opera
ação serão reguladas
pelo disposto no
o Regulame
ento (UE) nº 1303/201
13 e mais específicame
ente dos arttigos 115º
a 117º e o resp
petivo anexxo XII. Tam
mbém serão
o de aplicaçção as dispo
osições esta
abelecidas
pelo POCTEP, disponíveis na
n página web
w do programa www.poctep.eu.
10.2.. O BP deve
erá desenvo
olver uma estratégia
e
de
e comunicação da ope
eração de accordo com
o ind
dicado no Fo
ormulário de
d Candidatura (Ativida
ade 6 “Comunicação”) na qual dev
ve constar
uma adequada estratégia de difusão
o do projetto, de mod
do a que a
as principaiss ações e
peração posssam ser diisseminadoss e transferridos por po
otenciais be
eneficiários
resulltados da op
e o público
p
em geral.
g
etem-se a que
q toda a documentacão que ressulta da op
peração no
10.3.. As partes,, comprome
âmbiito do Programa deverrá fazer me
enção à sua
a realização
o através da
a ajuda fina
anceira do
FEDE
ER e do PO
OCTEP. O logotipo
l
do
o POCTEP que
q
contém
m também o emblema
a europeu
deve
erá ser incluído em toda
as as açõess de comuniicação. Na referida
r
doccumentação
o, poderão
tamb
bém ser inccluídos os logotipos
l
de outras in
nstituições responsáve
r
is pela con
ntrapartida
públiica nacionall.
po do POC
CTEP deverrá ser utilizzado de accordo com o estabelecido nas
10.4.. O logotip
instru
uções facilittadas pelo Secretariado
S
o Conjunto,, disponíveiss na página
a web do Programa.
10.5.. Os beneficiários com
mprometem--se a difund
dir e distrib
buir gratuita
amente os resultados
da op
peração aoss Estados Membros,
M
à Autoridade de Gestão e ao Secrettariado Con
njunto.
10.6.. Os organismos de gestão
g
do Programa ficam
f
autorrizados a p
publicar, de
e qualquer
forma e por qua
alquer meio de comunicação, inclu
uído a Interrnet, as seguintes inforrmações:







O nome da entidade do Benefiiciário Princcipal e da op
peração, asssim como o nome de
outras entidades qu
ue compõem
m a parceria
a.
O resum
mo da operaçção, os obje
etivos e os resultados esperados.
As datass de início e fim da ope
eração.
O financciamento FE
EDER e o mo
ontante elegível da ope
eração.
A localiza
ação geográ
áfica das açções desenv
volvidas.
Os resulttados e pro
odutos obtid
dos.

m meios de
e comunicaçção ou pub
blicidade da operação
10.7.. Qualquer publicação,, difusão em
deve
e ser comun
nicada à Auttoridade de Gestão atra
avés da SC..
10.8.. A difusão
o das açõe
es e resulttados deve
em indicar que as op
piniões aprresentadas
comp
prometem únicamente
ú
e os beneficciários e qu
ue, consequ
uentemente
e, não repre
esenta em
nenh
hum caso a opinião oficcial dos organismos de
e gestão do POCTEP.
10.9.. O incump
primento da
a legislação
o em matéria de publicidade dará lugar a correções
finan
nceiras que se estabele
ecerão em função
f
da gravidade ve
erificada.
10.10
0. Através da página
a web da operação,
o
deve
d
ser garantido
g
o acesso a todos os
produtos e resultados alcan
nçados.
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10.11 O Benefficiário Prin
ncipal deve
erá garanttir que, pe
elo menos durante o período
estab
belecido de
e arquivo da
d documen
ntação, refe
erido no artigo 5º do
o presente Acordo e
confo
orme o arttigo 140º do Regulam
mento (CE)) nº 1303//2013, este
eja acessível toda a
aso de ence
informação da operação
o
na
a página we
eb. Depois desse
d
perío
odo, e em ca
erramento
da página web, o Beneficiá
ário Princip
pal deverá indicar à Au
utoridade de
e Gestão, através
a
do
Secre
etariado Co
onjunto, ond
de estará disponível o conteúdo
c
da
a página we
eb até ao ano 2023.
ARTIGO 11º – DIREITOS DE PROP
PRIEDADE
E INTELECT
TUAL E IN
NDUSTRIAL
L
Todo
os os produtos (mate
erias e ima
ateriais) realizados no
o âmbito d
da operação são da
propriedade do beneficiáriio que o desenvolveu
d
u. Os organ
nismos de gestão do Programa
reserrvam-se o direito a poder utilizzá-los para
a fins publicitários e de capitalização do
Programa. Os direitos
d
de propriedad
de intelectu
ual e industtrial pré-exxistentes co
olocados à
dispo
osição da op
peração, de
evem ser ple
enamente respeitados.
r
.
ARTIGO 12º – RESPEIT
TO PELOS
S PRINCÍP
PIOS HOR
RIZONTAIS
S E AS PO
OLÍTICAS
COM
MUNITÁRIA
AS
12.1.. O Beneficciário Princcipal deverá
á assegurarr que as ações
a
da operação ga
arantem o
cump
primento dos
d
princípios horizon
ntais em matéria
m
de
e desenvolvvimento su
ustentável,
igualdade de género e ig
gualdade de
e oportunid
dades e não discrimin
nação, indiccando nos
relató
órios de evvolução da operação
o
ass ações dessenvolvidas que permittiram o cum
mprimento
deste
e princípios.
12.2.. Do mesmo
o modo, o Beneficiário
o Principal e os restanttes beneficiiários devem
m garantir
o cum
mprimento das normas no que diz respeito aos mercad
dos públicoss, cumprind
do com os
prínccipios de tra
ansparência
a, publicida
ade e livre concorrênccia e, caso seja de ap
plicação, a
legislação em matéria
m
de co
ontratação pública.
ARTIGO 13º – ANULAÇÃ
ÃO DO ACO
ORDO
13.1.. O Beneficiário Princcipal, com prévia con
nsulta aos restantes b
beneficiário
os, poderá
anula
ar o presen
nte Acordo em qualqu
uer momento, através de um avviso prévio enviado à
Autoridade de Gestão co
om dois meses
m
de antecedênccia. Neste caso, o Be
eneficiário
Princcipal e todo
os os outro
os beneficiá
ários da parceria perd
derão o dire
eito a rece
eber o cofinan
nciamento FEDER que
e se enco
ontre nesse
e momento
o pendente
e de pagamento. A
Autoridade de Gestão pod
derá solicita
ar a devolu
ução total ou parcial das imporrtâncias já
reem
mbolsadas se
s se considerar que os objetiv
vos e resulltados da o
operação não
n
foram
ating
gidos.
ais e devida
amente jusstificados, a Autoridad
de de Gestã
ão poderá
13.2.. Em casoss exceciona
resolver o prese
ente Acordo
o mediante aviso
a
prévio
o ao Beneficciário Principal com do
ois meses
ntecedência
a. Neste casso, o Benefiiciário Princcipal e os re
estantes ben
neficiários perderão
p
o
de an
direitto a receber o co-finan
nciamento FEDER
F
pend
dente e não haverá lug
gar a qualqu
uer tipo de
indem
mnização po
or esta decisão.
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13.3 A Autorida
ade de Gesstão, com o consentim
mento do Comité
C
de G
Gestão, resserva-se o
direitto de cance
elar o prese
ente Acordo
o, sem avisso prévio ne
em indemn
nização da sua
s
parte,
nas situações
s
qu
ue agora se
e expõem:
1 Incumprrimento porr parte do
1.
o Beneficiárrio Principa
al das obrig
gações que
e lhe são
atribuída
as no artig
go 5º destte Acordo, sempre e quando e
este não possa
p
ser
devidam
mente justificado e o Beneficiário
B
o Principal não
n
o solucione num prazo de
trinta días
d
– este prazo pode variar pa
ara circunstâ
âncias exce
ecionais dev
vidamente
justificad
das – desde
e o momentto em que receba o avviso por pa
arte da Auto
oridade de
Gestão.
2 Alteraçõe
2.
es significattivas em relação ao Fo
ormulário de
e Candidatu
ura em vigo
or que não
tenham sido aprova
adas de aco
ordo com o disposto
d
no
o artigo 9º.
3 Encontra
3.
ar-se em situação
s
de
e processo de insolvê
ência por p
parte do Be
eneficiário
Principal caso este seja
s
de natu
ureza privad
da.
4 Verificaçção de decclarações/in
4.
nformações falsas no
o momento
o da assin
natura do
presente
e Acordo.
5 Verificaçção de falssidade nos documento
5.
os facilitado
os junto com a assin
natura do
presente
e Acordo.
De fo
orma prévia
a ou em alte
ernativa à anulação
a
do
o presente Acordo,
A
tal e como, esttá previsto
neste
e artigo, a Autoridade
e de Gestão
o pode susp
pender os pagamento
os, de forma
a cautelar
sem prévio aviso, em ca
aso de inccumprimento
o por partte do Bene
eficiário Prrincial das
cond
dições fixada
as.
c
de ca
ancelamento
o do Acord
do sem aviso prévio, o Beneficiá
ário Princip
pal deverá
Em caso
devo
olver a totalidade da ajuda
a
FEDER recebida no prazo de
d um mêss a partir da data da
notificação por parte da Autoridade
e de Certifiicação. Os juros apliccáveis serã
ão os que
v
segund
do a legisla
ação aplicáv
vel. Cada Esstado Membro será re
esponsável
estiverem em vigor
mentos que se venham a verificar por parte dos
d seus ben
neficiários.
peloss incumprim
ERÊNCIA LEGAL
L
E CE
ESAÇÃO DE
E DIREITO
OS
ARTIGO 14º – TRANSFE
ade de Gesstão pode, em
e qualque
er momento
o, transferirr os seus direitos em
14.1.. A Autorida
virtud
de deste Accordo. Em caso
c
de cessação de direitos, a Au
utoridade de
e Gestão in
nformará o
Bene
eficiário Prin
ncipal imediatamente.
14.2.. O Beneficciário Principal está au
utorizado a transferir ou
o ceder a um terceirro as suas
obrig
gações e direitos previstos neste Acordo, ap
penas com a aprovaçã
ão prévia e expressa
por escrito
e
da Autoridade
A
d Gestão.
de
d transferê
ência legal,, o Beneficiário Princip
pal está obrrigado a tra
ansferir ao
14.3.. Em caso de
seu sucessor
s
legal todas as
a obrigaçõe
es e direito
os derivadoss deste con
ntrato. O Be
eneficiário
Princcipal deverá
á, com cará
áter prévio,, notificar a Autoridad
de de Gestão por esccrito sobre
qualq
quer alteraçção que se venha
v
a verrificar.
AÇÕES E LITÍGIOS
ARTIGO 15º – RECLAMA
Verifficadas dife
erenças enttre as parttes por qu
uestões não
o regulame
entadas no presente
contrrato, estas compromet
c
tem-se a en
ncontrar uma solução conjunta.
c
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Se o conflito pre
esistir, o pre
esente Acorrdo está sujjeito à legisslação do pa
aís en que se localiza
utoridade de Gestão, isto é Espa
anha. A resolução do conflito se
erá decidido por um
a Au
tribunal competente da áre
ea de jurisdiição da sede social da Autoridade de Gestão..
esente Acorrdo está sujjeito à legisslação espan
nhola.
O pre

ASS
SINATURA AUTORIDAD
A
DE GESTÃO
O

ASSINATURA BE
ENEFICIÁR
RIO PRINCIPAL
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