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Create value with public funding
Orientações de Gestão
n.º 14/2014 e n.º 15/2014
Foram publicadas, no dia 24 de Janeiro de
2014, duas novas Orientações de Gestão que
estabelecem novos procedimentos a adoptar
na fase de encerramento dos Projectos co-financiados pelos sistemas de incentivos do
Quadro de Referência Estratégico Nacional
(“QREN”).
A Orientação de Gestão n.º 14/2014
estabelece os procedimentos a adoptar
sempre que o indicador "Intensidade de
Exportações" assuma valores inferiores aos
aprovados ou aos limiares estabelecidos nos
Avisos de Concurso em que este indicador foi
considerado como uma condição de
elegibilidade.
Por outro lado, a Orientação de Gestão
n.º 15/2014 estabelece os procedimentos a
adoptar na validação do Mérito de Projecto,
nomeadamente nas situações em que o Mérito
do Projecto aferido em sede de avaliação pós-projecto for inferior ao que determinou a
selecção da candidatura.
Para mais detalhes, consulte a Orientação de
Gestão N.º 14/2014 e a Orientação de Gestão
N.º 15/2014.
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