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Aviso n.º 01/C16-i02/2022 | Bairros Comerciais Digitais

Concurso de Ideias



Objetivos:

Contribuir para a dinamização dos setores do comércio e dos serviços,

propondo-se apoiar a criação destes Bairros através do financiamento

com dotações específicas para aplicações e investimentos em

tecnologia digital, bem como na valorização da evidência física

associada à digitalização dos espaços e serviços.

Beneficiários:

Constituem-se como Beneficiários as Autarquias Locais, as

Associações Empresariais, as Associações de Desenvolvimento

Local, as Empresas Municipais e consórcios formados pelas

entidades atrás mencionadas.

Fase de Candidatura: 20 janeiro 2022 a 30 abril 2022

Condições de Elegibilidade das Operações:

Devem ser qualificados Bairros, entendendo-se estes como espaços urbanos contíguos que gozam duma delimitação geográfica, os quais

devem conter uma densidade relevante de atividades comerciais e de prestação de serviços com uma estratégia comum de gestão, para a

qual é necessário apresentar memória descritiva da operação, bem como o enquadramento e definição dos objetivos e descrição do

projeto e, ainda, o diagnóstico prospetivo e a estratégia de intervenção.

Nesta fase, apenas é efetuada a manifestação de interesse para a pré-qualificação dos projetos, através deste concurso de ideias e, numa

segunda fase, após a respetiva análise e classificação, os projetos selecionados, serão convidados a formalizar a candidatura para análise

final.



Despesas Elegíveis:

Conetividade e harmonização urbanística (limitada a 25% do

total das despesas elegíveis):

1. Reabilitação urbanística do Bairro, se comprovada a sua

coerência face à estratégia digital do Bairro;

2. Instalação de sistemas de conetividade comuns;

3. Instalação de centros de informação digital;

4. Aquisição e instalação de mobiliário urbano, se

comprovada a coerência face à estratégia digital do Bairro;

5. Instalação de sinalética ou intervenção física para

promoção de identidade visual comum.

Integração em soluções logísticas coletivas:

1. Desenvolvimento tecnológico e manutenção de

sistema/plataforma de entregas;

2. Criação ou adesão a soluções de cadeias logísticas

integradas.

Oferta em plataformas eletrónicas:

1. Despesas com o desenvolvimento funcional e gráfico de

um website, ou outras soluções tecnológicas no bairro;

2. Despesas com a manutenção tecnológica de website ou

plataforma eletrónica;

3. Despesas com a disponibilização de informação sobre a

oferta do Bairro no website;

4. Despesas com a subscrição de plataformas store-

builders ou gateways de pagamentos;

5. Valorização de marketplaces locais já existentes.

Elaboração e preparação do projeto aprovado:

1. Consultoria de projeto para apoio à elaboração de

candidatura;

2. Elaboração de estudo prévio e desenvolvimento de

business plan para o Bairro;

3. Honorários do Gestor do Bairro.

Fase de Candidatura: 20 janeiro 2022 a 30 abril 2022



Forma, nível e Limites de Apoio:

Os apoios a conceder são de natureza não reembolsável;

O financiamento a conceder é calculado com base na aplicação

da taxa de 100% sobre as despesas consideradas elegíveis, sem

prejuízo do cumprimento das regras de Auxílios de Estado.

Notas relevantes:

A dotação do PRR alocada ao presente Aviso é de 52.500.000€,

não podendo o valor de cada projeto ser inferior a 50.000€ ou

ultrapassar os 2.000.000€.

Esta informação não dispensa a consulta da legislação em vigor sobre este

sistema de incentivos, incluindo o aviso publicado. Caso pretenda mais

informações ou deseje apoio para submissão da sua candidatura, contacte a

SPI e beneficie da experiência das nossas equipas de técnicos especializados.

Fase de Candidatura: 20 janeiro 2022 a 30 abril 2022

Despesas Elegíveis:

Digitalização da experiência de consumo:

1. Desenvolvimento de sistemas de gestão de tráfego;

2. Sistema de beacons ou outras tecnologias de interação

com dispositivos móveis;

3. Sistemas de controlo de tráfego ou afluência;

4. Sistemas de experiência de realidade aumentada;

5. soluções de definição de preços ou prestação de

informação a clientes internas ao Bairro;

6. Soluções de gestão de stocks digitais.

Digitalização de infraestruturas adjacentes:

1. Digitalização de estruturas de estacionamento;

2. Outras estruturas adjacentes de suporte;

3. Sistemas digitais de informação e monitorização de

tráfego ou transporte público de passageiros e

investimentos conexos.



Contacte-nos


