"Au
utoteste" nº 2 – Auto
oavaliaç
ção de Auxílio
os de Es
stado
I
NOTA INICIAL
utoteste só deve ser preenchido
p
pelos bene
eficiários da
a candidatura que tenham ficado
o
Este au
identificcados como
o executore
es de ativid
dade econó
ómica, depo
ois de terem respondido às trêss
pergunttas correspo
ondentes ao
o primeiro autoteste
a
e,
e portanto, podem serr objeto de Auxílios de
e
Estado.
eneficiário deve
d
preenccher os dados deste do
ocumento e enviá-lo asssinado ao Beneficiário
B
o
Cada be
Principa
al (BP), parra que tran
nsfira os dados para a candidatura na apliccação COOP
PERA 2020..
Uma ve
ez preenchid
dos os dado
os na mesm
ma, criará o documento
o resultante
e para que seja
s
revisto
o
pelo be
eneficiário, assinado e novamente enviado ao BP qu
ue o incorp
porará digittalizado no
o
arquivo de docume
entos da can
ndidatura no
n COOPERA
A 2020.
I
CAÇÃO DO
O PROJETO
O E DO BEN
NEFICIÁRIIO
0. IDENTIFIC
AC
CRÓNIMO
O DO PROJETO
BENEFICIÁRIO

P
IDADE
1. POSSIBILI
ECONÓMICA.

D
DE

RETIR
RAR

AS

AÇÕES
A

Q
QUE

IMPL
LICAM

AT
TIVIDADE
E

e implicam a existênccia de ativid
dade econó
ómica do projeto
p
pelo
o
Deseja eliminar ass ações que
e
não
serem
m
imprescind
díveis
para
a
consecuç
ção
dos
obje
etivos
propo
ostos?
facto de
 SIM
 NÃO
O
>> Casso a respossta seja "S
SIM", se de
eseja retirar da candid
datura as a
ações que implicam a
existênccia de ativid
dade econó
ómica, deve
erá retroceder à secçã
ão de "Ativvidades" e eliminar ass
respetivvas informa
ações. Tam
mbém deverá eliminarr as inform
mações doss dados fin
nanceiros e
corrigir o autoteste
e inicial.
Terá concluído o autoteste nºº 2 e a sua entidade
e
nã
ão ficará afe
etada pelas regras em matéria de
e
Auxílios de Estado.
O", deverá continuar a responderr ao autotesste.
>> Caso a respostta seja "NÃO
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T
DE EMPRESA.
E
2. TIPO
Tendo em
e conta a resposta àss perguntass do autotesste nº 1, a sua
s entidad
de é conside
erada como
o
empresa
a no âmbitto deste pro
ojeto, indep
pendentemente da sua forma jurídica ou status
st
legal.
Indique o tipo de empresa:
e
Tipo1
Peq
quena empre
esa

Méd
dia empresa
a

Grande empressa

Vo
olume de n
negócios anual ou
Balanço
o geral anu
ual
Ambo
os abaixo de 10 milhões
m
de
Me
enos de 50 pessoas
euross
Volum
me: mais de
e 10 milhõe
es de euros
Ma
ais de 50 e menos de 250 e me
enos de 50 m
milhões de euros
pe
essoas
Balan
nço: mais de 10 milhões
m
de
euross e menos d
de 43 milhõ
ões
Nã
ão satisfazz os crité
érios
s
os ccritérios antteriores
Não satisfaz
an
nteriores
Número de
d pessoas
s
ocup
padas

1

As modalidades de cá
álculo de efetiivos e montan
ntes financeiro
os são especifiicadas nos arttigos 3, 4, 5 e 6 no anexo I
14. Recomend
da-se também
m a consulta
a dos dados na seguinte página web:
do Regulamento (UE)) Nº 651/201
http://flt.uwe.be/
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A
ÃO DO REG
GULAMENT
TO DE MIN
NIMIS (Reg
gulamento ((UE) Nº 140
07/2013).
3. APLICAÇÃ
enda-se que
e, no caso das atividades definidas como "A
Atividade ecconómica", a entidade
e
Recome
opte pe
elo financia
amento atra
avés do au
uxílio de minimis
m
. Esttão limitadas a um máximo
m
de
e
200.000
0€ por emprresa, em 3 exercícios fiscais.
f
Resp
ponda em seguida às sseguintes pe
erguntas:
3.1.

A sua empresa opera no setor das pescas
p
e da aquicultu
ura, executa
ando açõess
financciáveis pelo FEDER?
 SIM
 NÃO
N

ão poderá optar
o
pelo financiamen
nto atravéss
>> Casso a respostta seja "SIIM", a sua entidade nã
de auxxílios de minimis
m
, pe
elo que deverá
d
pree
encher as informaçõ
ões relativa
amente ao
o
Regulam
mento de Issenções. Co
ontinue com
m a secção
o 4. Aplicaçção do Regu
ulamento de
d Isençõess
deste au
utoteste.

O", continu
ue com a pe
ergunta segu
uinte:
>> Caso a respostta seja "NÃO
3.2.

A sua empresa dedica-se
d
à produção primária
p
de produtos ag
grícolas?
 SIM
 NÃO
N

ão poderá optar
o
pelo financiamen
nto atravéss
>> Casso a respostta seja "SIIM", a sua entidade nã
de auxxílios de minimis
m
, pe
elo que deverá
d
pree
encher as informaçõ
ões relativa
amente ao
o
Regulam
mento de Issenções. Co
ontinue com
m a secção
o 4. Aplicaçção do Regu
ulamento de
d Isençõess
deste au
utoteste.

O", continu
ue com a pe
ergunta segu
uinte:
>> Caso a respostta seja "NÃO
3.3.

A sua
a empresa opera no setor
s
da tra
ansformação
o e comerccialização de
d produtoss
agríco
olas? (veja o artigo 1, secção
s
c) do
o Regulame
ento (UE) N
Nº 1407/201
13)
 SIM
 NÃO
N
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>> Casso a respostta seja "SIIM", a sua entidade nã
ão poderá optar
o
pelo financiamen
nto atravéss
de auxxílios de minimis
m
, pe
elo que deverá
d
pree
encher as informaçõ
ões relativa
amente ao
o
Regulam
mento de Issenções. Co
ontinue com
m a secção
o 4. Aplicaçção do Regu
ulamento de
d Isençõess
deste au
utoteste.

>> Caso a respostta seja "NÃO
O", continu
ue com a pe
ergunta segu
uinte:
3.4.

A ativvidade da sua empre
esa está re
elacionada com a exxportação para
p
paísess
terceiros ou Esta
ados Membrros?
 SIM
 NÃO
N

ão poderá optar
o
pelo financiamen
nto atravéss
>> Casso a respostta seja "SIIM", a sua entidade nã
de auxxílios de minimis
m
, pe
elo que deverá
d
pree
encher as informaçõ
ões relativa
amente ao
o
Regulam
mento de Issenções. Co
ontinue com
m a secção
o 4. Aplicaçção do Regu
ulamento de
d Isençõess
deste au
utoteste.

>> Casso a resposta seja "N
NÃO", tend
do também em conta
a as resposstas anterio
ores, a sua
a
entidade
e poderá optar pelo
o financiam
mento via auxílios de
d minimiss, sendo a taxa dee
cofinancciamento FE
EDER de 75
5%. Para ta
al, deve pre
eencher e assinar
a
o do
ocumento "Declaração
"
o
de mini
nimis" que poderá
p
desscarregar na
a página web
w
POCTEP www.pocctep.eu. A informação
o
proporccionada nessta declaraçção será ava
aliada para confirmar se pode op
ptar finalme
ente por tall
auxílio, dado que se ultrapa
assar a ajuda máxima
a estabelecida sob o regime de auxílio de
e
minimiss, terá que recorrer
r
às opções do Bloco
B
de Ise
enções.
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A
ÃO DO REG
GULAMENT
TO DE ISEN
NÇÕES (Re
egulamento (UE) Nº 65
51/2014).
4. APLICAÇÃ
ão possa beneficiar
b
d
dos
auxílios de minim
mis, poder--se-á considerar a ap
plicação do
o
Caso nã
Regulam
mento de Issenções. Em
m primeiro lu
ugar, respo
onda à seguinte pergun
nta:
As açõ
ões identificadas com
mo "ativida
ade económ
mica" tiveram início antes da
a data de
e
apresen
ntação da ca
andidatura??
 SIM
 NÃO
N
>> Casso a respossta seja "S
SIM", tendo em conta o que está estabellecido no artigo
a
6 do
o
Regulam
mento (UE)) nº 651/20
014, as açõ
ões não sã
ão suscetíve
eis de financiamento através do
o
Bloco de
e Isenções,, caso tenha
am sido inicciadas antess da aprese
entação da candidatura
a. Portanto,,
não pod
dem fazer parte
p
do cussto elegível do projeto
o e devem ser
s retiradas do orçam
mento. Deve
e
eliminarr o orçame
ento e as ações
a
já in
niciadas ide
entificadas como "Ativvidade econ
nómica". O
autotestte terminou
u.

>> Caso a respostta seja "NÃO
O", continu
ue com as perguntas se
eguintes:
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4
4.1.
Aplica
ação do arttigo 20 do
o Regulamento 651/
/2014.
erificar se satisfaz
s
as condições de aplicaçção do artig
go 20 do R
Regulamentto (UE) nºº
Para ve
651/201
14, respond
da às seguin
ntes pergun
ntas:
a A sua en
a.
ntidade é um
ma PME, de
e acordo com
m o que esttá indicado na secção 2?
2
 SIM: se seleccionou as opções
o
pequ
uena ou média empresa
 NÃO:
N
se sele
ecionou a op
pção grande
e empresa
M", continue
e com as pe
erguntas se
eguintes:
>> Caso a respostta seja "SIM
>> Casso a respostta seja "NÃ
ÃO", tendo em
e conta que
q a sua entidade não
o satisfaz oss requisitoss
de PME, não poderrá beneficia
ar do regime
e de auxílio
o previsto no artigo 20 do Regulam
mento (UE))
2 da autoav
valiação parra verificar a aplicação
o de outross
nº 651//2014. Conttinue com o ponto 4.2
artigos.
b As açõess a efetuar implicam cu
b.
ustos de co
ooperação2 vinculados
v
à participaçção da PME
E
no projetto?
 SIM
 NÃO
N
M", continue
e com as pe
erguntas se
eguintes:
>> Caso a respostta seja "SIM
ÃO", a sua
a entidade não poderá
á beneficiarr do regime
e de auxílio
o
>> Casso a respossta seja "NÃ
previsto
o no artigo
o 20 do Re
egulamento
o (UE) nº 651/2014. Continue com o pon
nto 4.2 da
a
autoava
aliação para
a verificar a aplicação de
d outros arrtigos.
os previstoss são custoss de cooperação em matéria
m
de organização
o, incluindo
o
c. Os custo
custos com o pesso
oal e escritórios, na medida
m
em que estejam
m relaciona
ados com o
projeto de
d cooperaçção?
 SIM
 NÃO
N
d Os custtos previsto
d.
os são se
erviços de assessoria e apoio relacionados com a
cooperaçção e prestados por consultoress e prestad
dores de se
erviços extternos, não
o
2 Veja de
efinições incluíídas no artigo 2 (pontos 63,, 64 e 65) do Regulamento
R
(UE) nº 651/2
2014
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sendo se
erviços vincculados a attividades pe
ermanentess ou periódiicas da entidade, nem
m
estando relacionado
os com cusstos de exp
ploração no
ormais, tais como os serviços
s
de
e
assessorria fiscal, oss serviços ju
normal?
urídicos ou publicidade
p
 SIM
 NÃO
N
e Os custo
e.
os previstos são desp
pesas de viagem,
v
cusstos de ma
aterial e de
espesas de
e
investime
ento direta
amente re
elacionadas com o projeto, e a amorttização de
e
instrume
entos e equiipamentos diretamente
d
e utilizados para o projjeto?
 SIM
 NÃO
N
ntidade não
o poderá be
eneficiar do
o
>> Se a resposta a todas ass perguntass for "NÃO", a sua en
o artigo 20 do Regula
amento (UE
E) nº 651/2
2014. Continue com o
regime de auxílio previsto no
4 da autoa
avaliação pa
ara verificarr a aplicação
o de outros artigos".
ponto 4.2
untas for "S
SIM", as açções identifficadas com
mo atividade
e
>> Se a resposta a uma ou mais pergu
mica serão financiadas
f
pela aplica
ação do arttigo 20 do Regulamen
nto (UE) nº 651/2014,,
económ
sendo a taxa máxim
ma de ajud
da FEDER de
e 50% do custo
c
elegívvel. Deve tra
ansferir esta
a taxa para
a
o orçam
mento. A aju
uda máxima
a será de 2 milhões de Euros. O autoteste terrminou.
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4
4.2.
Aplica
ação do arttigo 25 do
o Regulamento 651/
/2014.
erificar se satisfaz
s
as condições de aplicaçã
ão do artig
go 253 do Regulamento (UE) nºº
Para ve
651/201
14, respond
da às seguin
ntes pergun
ntas:
a A parte do
a.
d projeto de
d pesquisa
a e desenvo
olvimento qu
ue é objeto de ajuda corresponde
e
a uma, ou mais, das
d seguintes categoriias: investig
gação fund
damental, in
nvestigação
o
industria
al, desenvolvvimento exp
perimental ou estudos de viabilida
ade4?
 SIM
 NÃO
N
>> Caso a respostta seja "SIM
M", continue
e com as pe
erguntas se
eguintes:
a entidade não poderá
á beneficiar do regime de ajuda
a
>> Casso a respossta seja "NÃO", a sua
previsto
o no artigo
o 25 do Re
egulamento
o (UE) nº 651/2014. Continue com o pon
nto 4.3 da
a
autoava
aliação para
a verificar a aplicação de
d outros arrtigos.
b Os custo
b.
os previstoss são custo
os com o pessoal
p
de investigaçã
ão, técnicoss e pessoall
auxiliar, dedicados ao
a projeto?
 SIM
 NÃO
N
os previstos são custtos dos insstrumentos e materiall a serem usados no
o
c. Os custo
projeto?
 SIM
 NÃO
N
d Os custo
d.
os previsto
os são custtos de ediifícios (amo
ortização d
durante o período de
e
execução
o do projeto
o) e terreno
os utilizadoss para o pro
ojeto?
 SIM
 NÃO
N
3 As perg
guntas relacio
onadas com esste artigo fora
am simplificad
das, sendo necessária a leittura do artigo
o completo do
o
Regulame
ento.
4 Veja ass definições inccluídas no artigo 2 (pontos 83 a 98) do Regulamento
R
(UE) nº 651/20
014
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e Os custo
e.
os previstoss são custoss de investig
gação contrratual, conh
hecimentos e patentess
adquirido
os ou obtidos por licença de fontes extternas em condiçõess de plena
a
concorrê
ência?
 SIM
 NÃO
N
f..

Os custo
os previstoss são custoss de consultoria e serrviços equivvalentes desstinados ao
o
projeto de
d forma exxclusiva?
 SIM
 NÃO
N

g Os custo
g.
os previstoss são despe
esas gerais e outras de
espesas de exploração adicionais,,
incluindo
o os custos do materia
al, fornecim
mentos e pro
odutos sem
melhantes que derivem
m
diretame
ente do projjeto?
 SIM
 NÃO
N
h Os custo
h.
os previstos são custos de estudoss de viabilidade?
 SIM
 NÃO
N
p
(b a h) for "NÃO", a su
ua entidade não poderá
á beneficiarr
>> Se a resposta a todas as perguntas
do regim
me de ajud
da previsto no artigo 25
2 do Regullamento (UE) nº 651/2
2014. Continue com o
ponto 4.3
4 da autoa
avaliação pa
ara verificarr a aplicação
o de outros artigos.
untas for "S
SIM", as açções identifficadas com
mo atividade
e
>> Se a resposta a uma ou mais pergu
mica serão financiadas
f
pela aplica
ação do arttigo 25 do Regulamen
nto (UE) nº 651/2014,,
económ
estabele
ecendo-se posteriorme
p
ente a taxa de ajuda FEDER
F
em função
f
da ssatisfação dos
d critérioss
estabele
ecidos em tal
t artigo. Transfira parra o orçame
ento uma ta
axa de ajuda
a de 50%, que
q poderá
á
ser postteriormente
e revista pe
elas estrutu
uras do Prog
grama para
a estabelece
erem a tax
xa de ajuda
a
final. O autoteste terminou.
t
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4
4.3.
Aplica
ação do arttigo 26 do
o Regulamento 651/
/2014.
erificar se satisfaz
s
as condições de aplicaçã
ão do artig
go 265 do Regulamento (UE) nºº
Para ve
651/201
14, respond
da às pergun
ntas seguin
ntes:
a. As attividades prrevistas estã
ão relaciona
adas com a construção
o ou melhorramento de
e
infrae
estruturas de
d investiga
ação?
 SIM
 NÃO
N
>> Caso a respostta seja "SIM
M", continue
e com as pe
erguntas se
eguintes:
>> Casso a respossta seja "NÃO", a sua
a entidade não poderá
á beneficiar do regime de ajuda
a
previsto
o no artigo
o 26 do Re
egulamento
o (UE) nº 651/2014. Continue com o pon
nto 4.4 da
a
autoava
aliação para
a verificar a aplicação de
d outros arrtigos.
b Os custo
b.
os previstos são custos de investim
mento em ativos corpóreos e incorrpóreos?
 SIM
 NÃO
N
f "NÃO", a sua entid
dade não po
oderá benefficiar do reg
gime de aju
uda previsto
o
>> Se a resposta for
no artig
go 26 do Re
egulamento
o (UE) nº 651/2014.
6
Continue
C
co
om o ponto
o 4.4 da autoavaliação
o
para verificar a aplicação de outros
o
artigo
os.
omo ativida
ade económ
mica serão
o
>> Se a respostta for "SIIM", as açções identiificadas co
adas pela aplicação do
o artigo 26 do Regulamento (UE)) nº 651/2014, sendo
o a taxa de
e
financia
ajuda FEDER
F
de 50%
5
do cussto elegível.. Deve tran
nsferir esta taxa para o orçamentto. A ajuda
a
máxima
a será de 20
0 milhões de
e Euros. O autoteste
a
te
erminou.

As perg
guntas relacion
nadas com esste artigo fora
am simplificad
das, sendo neccessária a leittura do artigo
o completo do
o
Regulame
ento.
5
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4
4.4.
Aplica
ação do arttigo 28 do
o Regulamento 651/
/2014.
erificar se satisfaz
s
as condições de aplicaçção do artig
go 28 do R
Regulamentto (UE) nºº
Para ve
651/201
14, respond
da às pergun
ntas seguin
ntes:
a. As attividades previstas esttão relacion
nadas com ações de iinovação6 a favor dass
PME??
 SIM
 NÃO
N
>> Caso a respostta seja "SIM
M", continue
e com as pe
erguntas se
eguintes:
>> Casso a respossta seja "NÃO", a sua
a entidade não poderá
á beneficiar do regime de ajuda
a
previsto
o no artigo
o 28 do Re
egulamento
o (UE) nº 651/2014. Continue com o pon
nto 4.5 da
a
autoava
aliação para
a verificar a aplicação de
d outros arrtigos.
b Os custo
b.
os previsto
os estão re
elacionados com a ob
btenção, va
alidação e defesa de
e
patentess e outros attivos incorp
póreos?
 SIM
 NÃO
N
c. Os custo
os previstos estão relacionados com o envvio em com
missão de serviço de
e
pessoal altamente
a
q
qualificado
p
proveniente
e de um org
ganismo de investigaçã
ão e difusão
o
de conh
hecimentos ou de um
ma grande empresa, que trabalhe em ativ
vidades de
e
investiga
ação, desen
nvolvimento
o e inovaçção numa função reccentemente criada na
a
entidade
e beneficiária e não sub
bstitui outro
o pessoal?
 SIM
 NÃO
N
d Os custo
d.
os previsto
os estão re
elacionados com servviços de asssessoria e apoio em
m
matéria de
d inovação
o?
 SIM
 NÃO
N

6

Veja as definições inccluídas no artig
go 2 (pontos 96,
9 97 e 98) do
d Regulamentto (UE) nº 651
1/2014
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ntidade não
o poderá be
eneficiar do
o
>> Se a resposta a todas ass perguntass for "NÃO", a sua en
p
no
o artigo 28 do Regulamento (UE) nº 651/2
2014. Continue com o
regime de ajuda previsto
4 da autoa
avaliação pa
ara verificarr a aplicação
o de outros artigos.
ponto 4.5
>> Se a resposta a uma ou mais pergu
untas for "S
SIM", as açções identifficadas com
mo atividade
e
económ
mica serão financiadas
f
pela aplica
ação do arttigo 28 do Regulamen
nto (UE) nº 651/2014,,
sendo a taxa de ajuda FEDE
ER de 50%
% do custo elegível. Deve
D
transfferir esta ta
axa para o
orçamen
nto. A ajuda
a máxima será
s
de 5 milhões de Eu
uros. O autoteste term
minou.
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2

4
4.5.
Aplica
ação do arttigo 31 do
o Regulamento 651/
/2014.
erificar se satisfaz
s
as condições de aplicaçã
ão do artig
go 317 do Regulamento (UE) nºº
Para ve
651/201
14, respond
da às pergun
ntas seguin
ntes:
a. As atividades
a
previstas estão rela
acionadas com açõess de form
mação não
o
relaccionadas com
m as obriga
atórias nesta
a matéria?
 SIM
 NÃO
N
>> Caso a respostta seja "SIM
M", continue
e com as pe
erguntas se
eguintes:
>> Casso a respossta seja "NÃO", a sua
a entidade não poderá
á beneficiar do regime de ajuda
a
previsto
o no artigo
o 31 do Re
egulamento
o (UE) nº 651/2014. Continue com o pon
nto 4.6 da
a
autoava
aliação para
a verificar a aplicação de
d outros arrtigos.
b Os custo
b.
os previstos são os vincculados aos custos com
m o pessoal dos formad
dores?
 SIM
 NÃO
N
os previsto
os são os relativos à exploraçã
ão por parte de formadores e
c. Os custo
beneficiá
ários da formação, taiss como despesas de viiagem, matteriais e fornecimentoss
vinculado
os diretame
ente ao projjeto?
 SIM
 NÃO
N
d Os custo
d.
os previsto
os são servviços de assessoria
a
relacionado
os com o projeto de
e
formação
o?
 SIM
 NÃO
N

As perg
guntas relacion
nadas com esste artigo fora
am simplificad
das, sendo neccessária a leittura do artigo
o completo do
o
Regulame
ento
7
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e Os custo
e.
os previstos estão relaccionados com os custoss com o pessoal dos beneficiárioss
da form
mação e oss custos in
ndiretos gerais pelas horas em que os beneficiárioss
participe
em na forma
ação?
 SIM
 NÃO
N
ntidade não
o poderá be
eneficiar do
o
>> Se a resposta a todas ass perguntass for "NÃO", a sua en
p
no
o artigo 31 do Regulamento (UE) nº 651/2
2014. Continue com o
regime de ajuda previsto
4 da autoa
avaliação pa
ara verificarr a aplicação
o de outros artigos.
ponto 4.6
untas for "S
SIM", as açções identifficadas com
mo atividade
e
>> Se a resposta a uma ou mais pergu
mica serão financiadas
f
pela aplica
ação do arttigo 31 do Regulamen
nto (UE) nº 651/2014,,
económ
estabele
ecendo-se posteriorme
p
ente a taxa de ajuda FEDER
F
em função
f
da ssatisfação dos
d critérioss
estabele
ecidos em tal
t artigo. Transfira parra o orçame
ento uma ta
axa de ajuda
a de 50%, que
q poderá
á
ser postteriormente
e revista pe
elas estrutu
uras do Prog
grama para
a estabelece
erem a tax
xa de ajuda
a
final. O autoteste terminou.
t
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4
4.6.
Aplica
ação do arttigo 53 do
o Regulamento 651/
/2014.
erificar se satisfaz
s
as condições de aplicaçã
ão do artig
go 538 do Regulamento (UE) nºº
Para ve
651/201
14, respond
da às pergun
ntas seguin
ntes:
a. As ações previsstas estão relacionada
as com as atividades culturais viinculadas a
muse
eus, arquivo
os, biblioteccas, centro
os ou espaçços artístico
os e cultura
ais, teatros,,
teatrros de óperra, salas de
e concerto, outras organizações q
que efetuem
m atuaçõess
em direto,
d
instituições de património
o cinemato
ográfico e o
outras infra
aestruturas,,
organ
nizações e instituições
i
artísticas e culturais se
emelhantess?
 SIM
 NÃO
N
>> Se a resposta for
f "SIM", deve
d
precisar a(s) atividade(s) concreta(s) da
a listagem anterior.
a
b. As ações previsstas estão relacionada
as com ativvidades vincculadas ao património
o
mate
erial, incluin
ndo todas as
a formas de património cultural e zonas arq
queológicass
móve
eis ou imó
óveis, monu
umentos e lugares e edifícios históricos; património
o
naturral vinculad
do ao pattrimónio cu
ultural ou oficialmentte reconhe
ecido como
o
património cultu
ural ou natural pelas autoridade
es públicass competentes de um
m
Estad
do membro?
 SIM
 NÃO
N
>> Se a resposta for
f "SIM", deve
d
precisar a(s) atividade(s) concreta(s) da
a listagem anterior.
a
c. As ações previsstas estão relacionada
as com ativvidades vincculadas ao património
o
q
forrma, incluin
ndo costume
es e artesan
nato folclóriicos?
incorrpóreo em qualquer
 SIM
 NÃO
N
>> Se a resposta for
f "SIM", deve
d
precisar a(s) atividade(s) concreta(s) da
a listagem anterior.
a

As perg
guntas relacion
nadas com esste artigo fora
am simplificad
das, sendo neccessária a leittura do artigo
o completo do
o
Regulame
ento
8
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d. As ações previsstas estão relacionada
as com ativvidades vincculadas a eventos
e
ou
u
espettáculos arttísticos ou culturais, festivais, exposições e outras atividadess
cultu
urais semelh
hantes?
 SIM
 NÃO
N
f "SIM", deve
d
precisar a(s) atividade(s) concreta(s) da
a listagem anterior.
a
>> Se a resposta for
e. As ações
a
previstas estão relacionad
das com attividades viinculadas à educação
o
artísttica e cultural, assim como
c
à pro
omoção da compreenssão da impo
ortância da
a
prote
eção e prromoção da
d diversidade das expressõess culturais, mediante
e
programas de educação
e
e sensibilização da opiniião pública, utilizando também ass
novas tecnologia
as?
 SIM
 NÃO
N
f "SIM", deve
d
precisar a(s) atividade(s) concreta(s) da
a listagem anterior.
a
>> Se a resposta for
f.

As ações
a
previstas estão relacionad
das com attividades d
de redação,, correção,,
produção, distribuição, digitalização e edição de música e lliteratura, in
ncluindo ass
uções?
tradu
 SIM
 NÃO
N

f "SIM", deve
d
precisar a(s) atividade(s) concreta(s) da
a listagem anterior.
a
>> Se a resposta for

ÃO", a sua
a entidade não
n poderá
á
>> Casso a resposta a todas as pergunttas anteriorres seja "NÃ
beneficiiar do regim
me de ajuda
a previsto no
n artigo 53
3 do Regulamento (UE
E) nº 651/2
2014. Dado
o
que terrminou a autoavaliaç
a
ão, as açõ
ões assinaladas como
o atividade económica não são
o
suscetívveis de sere
em financiadas pelo Re
egulamento
o de Isençõ
ões e, porta
anto, não po
odem fazerr
parte do
o custo eleg
gível do pro
ojeto e deve
em ser retira
adas do orççamento. O autoteste terminou.
t

nos a uma das pergun
ntas seja "S
SIM", contin
nue com ass perguntass
>> Casso a respostta pelo men
seguinte
es:
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g. Assin
nale o tipo de auxílio9 para o qual
q
se soliicita a ajud
da relaciona
ada com a
cultu
ura e a consservação do
o património
o:
 Auxílios
A
de in
nvestimento
o
 Auxílios
A
de fu
uncionamen
nto
>> Se assinalar
a
"A
Auxílios de
e investime
ento", resp
ponda às pe
erguntas seg
guintes:
h. Os cu
ustos previsstos são cusstos de construção, rea
abilitação, a
aquisição, conservação
o
ou melhoramen
m
nto de inffraestruturas, se pelo
o menos 8
80 % da capacidade
e
temp
porária ou espacial
e
anu
ual se destin
na a fins cullturais?
 SIM
 NÃO
N
i.

Os custos previsstos são cu
ustos de aquisição, incluindo o arrendamento
o, a cessão
o
elocalização
o física, de património
p
cultural?
c
ou re
 SIM
 NÃO
N

j.

Os custos
c
pre
evistos são
o custos de
d proteção
o, conservvação, resttauração e
reabiilitação do património
o cultural corpóreo
c
e incorpóreo
o, incluindo
o os custoss
adicio
onais de armazename
ento em co
ondições ad
dequadas, fferramentass especiais,,
mate
eriais e os custos de do
ocumentaçã
ão, investiga
ação, digitalização e pu
ublicação?
 SIM
 NÃO
N

k. Os cu
ustos previsstos são cusstos necessários para o melhoram
mento da ace
essibilidade
e
cultural, incluindo os custos de digitalizaçã
do público
p
ao património
p
ão e outrass
novas tecnologiias, os cusstos de melhoramento
o da acessibilidade pa
ara pessoass
des especia
ais (em parrticular, ram
mpas e elevvadores pa
ara pessoass
com necessidad
m Braille e exposiçõess interativa
as nos musseus) e de
e
deficcientes, indicações em
fome
ento da divversidade cultural
c
rela
ativamente às apresen
ntações, prrogramas e
visita
antes?
 SIM
 NÃO
N
9

Podem ser
s selecionad
das as duas op
pções
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l.

Os custos
c
prevvistos estão
o relaciona
ados com projetos e atividadess culturais,,
programas de cooperação
c
e intercâm
mbio e subvvenções, incluindo os custos doss
edimentos de seleção
o, os custo
os de prom
moção e o
os custos diretamente
d
e
proce
derivvados do pro
ojeto?
 SIM
 NÃO
N

>> Se assinalar
a
" Auxílios
A
de
e funciona
amento", re
esponda às perguntas seguintes:
m. Os custos
c
prevvistos estão
o relacionad
dos com cu
ustos da in
nstituição ou
o do bem
m
cultu
ural vinculad
dos a atividades perma
anentes ou periódicas,, incluindo exposições,
e
,
repre
esentações e manifesttações, e atividades
a
c
culturais
se
emelhantes que sejam
m
desenvolvidas no quadro da atividade normal?
 SIM
 NÃO
N
n. Os custos
c
previstos estão relacionad
dos com atiividades de
e educação artística e
cultu
ural, assim como
c
de promoção da compreenssão da impo
ortância da proteção e
prom
moção da diversidade
e das exprressões culturais med
diante prog
gramas de
e
educcação e se
ensibilização
o da opiniião pública
a, utilizando
o também as novass
tecno
ologias?
 SIM
 NÃO
N
o. Os cu
ustos previsstos estão relacionados
r
s com o me
elhoramento
o do acesso
o do público
o
a insstituições culturais ou bens e attividades de
e interesse cultural, in
ncluindo oss
custo
os da digita
alização e da utilizaçã
ão das novvas tecnolo
ogias, assim
m como oss
custo
os do melho
oramento da
a acessibilid
dade para as
a pessoas d
deficientes??
 SIM
 NÃO
N
p. Os custos
c
previstos são custos
c
de exploração
e
diretamente
e relacionados com o
proje
eto ou a ativvidade cultu
ural, como aluguer ou arrendame
ento de bens imóveis e
centrros culturaiis, despesa
as de viage
em, materia
ais e forne
ecimentos diretamente
d
e
vincu
ulados ao projeto ou
u atividade
e cultural, estruturass arquitetónicas para
a
expo
osições e de
ecorações, amortização
a
o de instrum
mentos, programas info
ormáticos e
equip
pamentos, os custos de
d acesso a obras protegidas po
or direitos de autor e

AUTOAV
VALIAÇÃO AUXÍLIOS
A
DE ESTADO
O

18
8

outro
os conteúdo
os protegido
os por direitos de prop
priedade inttelectual, oss custos de
e
prom
moção e os custos
c
direttamente derrivados do projeto
p
ou a
atividade?
 SIM
 NÃO
N
q. Os custos previstos são de
e pessoal que
q
trabalha
a para a instituição cu
ultural ou o
bem de interessse cultural ou
o para um projeto?
 SIM
 NÃO
N
r. Os custos
c
prevvistos são de serviços de asssessoria e apoio presstados porr
consultores extternos e p
prestadoress de serviços, direta
amente derivados do
o
proje
eto?
 SIM
 NÃO
N
ÃO", a sua
a entidade não
n poderá
á
>> Casso a resposta a todas as pergunttas anteriorres seja "NÃ
beneficiiar do regim
me de ajuda
a previsto no
n artigo 53
3 do Regulamento (UE
E) nº 651/2
2014. Dado
o
que terrminou a autoavaliaç
a
ão, as açõ
ões assinaladas como
o atividade económica não são
o
suscetívveis de sere
em financiadas pelo Re
egulamento
o de Isençõ
ões e, porta
anto, não po
odem fazerr
parte do
o custo eleg
gível do pro
ojeto e deve
em ser retira
adas do orççamento. O autoteste terminou.
t

m
perguntas (da h à r) for "SIIM", as açõ
ões identificcadas como
o
>> Se a resposta a uma ou mais
atividad
de económicca serão financiadas pela aplicaçção do artiigo 53 do Regulamen
nto (UE) nºº
651/201
14, estabele
ecendo-se posteriorme
ente a taxa
a de ajuda FEDER em
m função da
a satisfação
o
dos crittérios estab
belecidos em
m tal artigo
o. Transfira
a para o orrçamento u
uma taxa de ajuda de
e
50%, que poderá ser posterio
ormente revvista pelas estruturas do
d Program
ma para esta
abelecerem
m
d ajuda fin
nal. O autote
este termino
ou.
a taxa de
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