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ANEXO 1 AO ANÚNCIO BASES DO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO DE PROJETOS
ESTRATÉGICOS OU ESTRUTURANTES
INDICADORES POR PRIORIDADE DE INVESTIMENTO
PROGRAMA DE COOPERAÇÃO INTERREG V A ESPANHA-PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020

PRIORIDADE DE INVESTIMENTO

INDICADOR DE RESULTADO

INDICADOR(ES) DE REALIZAÇÃO

Eixo 1. Crescimento inteligente através da cooperação transfronteiriça para a promoção da inovação
Objetivo temático: 01. Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
PI 1A. Reforço da infraestrutura de investigação e inovação
(I&I) e da capacidade de desenvolver excelência em matéria
de I&I, e a promoção de centros de competência,
nomeadamente os de interesse europeu

Nº de documentos académicos
publicados
por
atores
dos
sistemas de ciência e tecnologia

Nº de investigadores que trabalham em instalações
de infraestruturas de investigação melhoradas
Nº de centros de investigação que participam em
projetos
de
investigação
transfronteiriços,
transnacionais e transregionais

Eixo 2. Crescimento inclusivo através da cooperação transfronteiriça para a competitividade empresarial
Objetivo temático: 03. Melhorar a competitividade das pequenas e médias empresas
PI 3A. Promoção do espírito empresarial, nomeadamente
facilitando a exploração econômica de ideias novas e Variação do número de empresas
incentivando a criação de novas empresas, designada-mente no espaço de cooperação
através de viveiros de empresas

Nº de empresas que recebem apoio
Serviços de desenvolvimento de negócios criados
ou apoiados

Eixo 3. Crescimento sustentável através da cooperação transfronteiriça para a prevenção de riscos e melhor gestão de recursos naturais.
Objetivo temático: 05. Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos
População que beneficia de medidas de prevenção
PI 5B. Promoção de investimentos para fazer face a riscos Número de incêndios florestais
contra as inundações
específicos, assegurar a capacidade de resistência às ativos com duração superior a 24
População que beneficia de medidas de prevenção
catástrofes e desenvolver sistemas de gestão de catástrofes
horas
contra os incêndios florestais
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PRIORIDADE DE INVESTIMENTO

INDICADOR DE RESULTADO

INDICADOR(ES) DE REALIZAÇÃO

Objetivo temático: 06. Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos
Nº de visitantes em unidades Aumento do número de visitas previstas a lugares
PI 6C. Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento
hoteleiras
no
espaço
de pertencentes ao património cultural e natural e
do património natural e cultural.
cooperação
atrações subvencionadas
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