Projetos enquadrados em estratégias PROVERE
(Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos)

Para efeitos da aferição da inserção do projeto em PROVERE, em sede de formulário de
candidatura os promotores devem identificar o Programa de Ação em que se inserem e
apresentar Declaração da entidade líder do Consórcio PROVERE confirmando o enquadramento
do projeto em concreto no Programa de Ação PROVERE identificado.
Poderão candidatar-se os projetos de investimento já identificados como projetos âncoras ou
projetos complementares nos Programas de Ação dos PROVERE aprovados e formalmente
reconhecidos como Estratégias PROVERE, tal como constam da documentação que suportou o
reconhecimento (acompanhados de Declaração conforme Minuta do Anexo A ao presente
documento) ou, quando aplicável, das alterações ou reformulações que entretanto venham a
suceder no quadro do processo de avaliação e reprogramação das Estratégias PROVERE (neste
caso, acompanhados de confirmação por via de Declaração nos termos da Minuta constante do
Anexo B).

No caso do POR Norte, a afetação de orçamental de 75% para projetos enquadrados em
estratégias PROVERE é repartida proporcionalmente, por Estratégia, e em função da dotação
alocada aos respetivos projetos âncora nos seguintes termos:

Designação

Representatividade %

AQUANATUR

13%

DOURO 2020

25%

MINHO INOVAÇÃO

27%

TERRAS TRÁS-OS-MONTES

13%

TURISMO PARA TODOS

22%

Anexo A

DECLARAÇÃO

A [líder do consórcio], na qualidade de entidade líder do consórcio [XXX] da Estratégia de
Eficiência Coletiva PROVERE [XXX], cujo contrato de reconhecimento formal foi celebrado em 28
de setembro de 2017, declara que o(s) projeto(s) a seguir identificado(s), candidatados ao
Sistema de Incentivos às Empresas do xxx (Programa Operacional Regional xxx), integra(m),
enquanto projetos complementares, a referida EEC PROVERE.

Mais se declara que tal integração se encontra, nesta data, formalizada por via de carta de adesão
a este consórcio, subscrita pela(s) entidade(s) seguidamente identificada(s) e que se encontram
na posse da [líder do consórcio].
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Anexo B

DECLARAÇÃO

A [líder do consórcio], declara que o(s) projeto(s) a seguir identificado(s), candidatado(s) ao
Sistema de Incentivos às Empresas do XXX (Programa Operacional Regional XXX), integra(m),
enquanto projetos complementares, a Estratégia PROVERE [xxx], que se encontra, na presente
data, em fase de preparação e cuja candidatura será submetida ao Aviso xxx-xx-xxxx-XX no âmbito
do referido Programa Operacional.

Mais se declara que tal integração se encontra formalizada por via de carta de adesão a este
consórcio, subscrita pela(s) entidade(s) seguidamente identificada(s) e que se encontram na
posse da [líder do consórcio].
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