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Mecanismo Interligar Europa 
Setor Digital 

Beneficiários:  Entidades  jurídicas (públicas ou privadas), estar estabelecido num dos países elegíveis: Estado-Membro da 
EU (incluindo Países e Territórios Ultramarinos (PTU)). 

Ação Código Tipo de Ação Dotação Data de 
Abertura 

Data de 
Encerramento 

Equipping backbone networks 
with high-performance and 

secure DNS resolution 
infrastructures - Works 

CEF-DIG-2021-
CLOUD-DNS-

WORKS 

Projetos de 
Infraestruturas 

14 000 000 € 12 de janeiro 
2022 

22 de março 
2022 

Interconnection of backbone 
networks for cloud 

federations with other cloud, 
HPC and edge infrastructures 

– Studies 

CEF-DIG-2021-
CLOUD-OTHER-

STUDIES 

Subvenções 
de Projeto 

1 000 000 € 12 de janeiro 
2022 

22 de março 
2022 

Interconnection of backbone 
networks for cloud 
federations - Works 

CEF-DIG-2021-
CLOUD-FED-

WORKS 

Projetos de 
Infraestruturas 

65 000 000 € 12 de janeiro 
2022 

22 de março 
2022 

5G Smart Communities - 
Works 

CEF-DIG-2021-
5GSMARTCOM-

WORKS 

Projetos de 
Infraestruturas 

25 000 000 € 12 de janeiro 
2022 

22 de março 
2022 

5G coverage along transport 
corridors - Works 

CEF-DIG-2021-
5GCORRIDORS-

WORKS 

Projetos de 
Infraestruturas 

100 000 000 € 12 de janeiro 
2022 

22 de março 
2022 

5G Strategic Deployment 
Agenda coordination 

CEF-DIG-2021-
TA-5GAGENDA 

Subvenções 
de Projeto 

1 000 000 € 12 de janeiro 
2022 

22 de março 
2022 

5G coverage along transport 
corridors - Studies 

CEF-DIG-2021-
5GCORRIDORS-

STUDIES 

Subvenções 
de Projeto 

6 000 000 € 12 de janeiro 
2022 

22 de março 
2022 

Integration of 5G with edge 
computing and federated 

cloud facilities 

CEF-DIG-2021-
TA-5GINTEGRA 

Subvenções 
de Projeto 

2 000 000 € 12 de janeiro 
2022 

22 de março 
2022 

Preparation of works for 
Operational digital platforms 

CEF-DIG-2021-
TA-PLATFORMS 

Subvenções 
de Projeto 

4 000 000 € 12 de janeiro 
2022 

22 de março 
2022 

Backbone connectivity for 
Digital Global Gateways - 

Studies 

CEF-DIG-2021-
GATEWAYS-

STUDIES 

Subvenções 
de Projeto 

10 000 000 € 12 de janeiro 
2022 

22 de março 
2022 

Backbone connectivity for 
Digital Global Gateways - 

Works 

CEF-DIG-2021-
GATEWAYS-

WORKS 

Projetos de 
Infraestruturas 

30 000 000 € 12 de janeiro 
2022 

22 de março 
2022 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-startupeu-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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PROGRAMA ERASMUS+ 
Capacitação na área do Desporto 

Beneficiários: Organizações ativas nos domínios da educação, formação, juventude ou desporto, estabelecidas nos Estados 
Membros da União Europeia 

Objetivos 

• Aumento da capacidade das organizações desportivas; 

• Incentivar a prática do desporto e da atividade física em países terceiros não associados ao Programa; 

• Promover a inclusão social por meio do desporto; 

• Promover valores positivos através do desporto (como fair play, tolerância, espírito de equipa); 

• Promover a cooperação em diferentes regiões do mundo através de iniciativas conjuntas. 
 
Áreas Temáticas 

• Promoção de valores comuns, não discriminação e igualdade de gênero através do desporto; 

• Desenvolvimento de habilidades (por meio do desporto) necessárias para melhorar o envolvimento 
social de grupos desfavorecidos (por exemplo, independência, liderança, etc.). 

• Integração de migrantes; 

• Reconciliação pós-conflito. 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Capacity building in the field 
of sport 

ERASMUS-SPORT-2022-CB 20 de janeiro 2022 7 de abril 2022 

 

 
Mais informações Funding & tender opportunities 

PROGRAMA ERASMUS+ 
Parcerias de cooperação em pequena escala 

Beneficiários: Organizações ativas nos domínios da educação, formação, juventude ou desporto, estabelecidas nos Estados 
Membros da União Europeia 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Small-scale cooperation 
partnerships 

ERASMUS-SPORT-2022-SSCP 20 de janeiro 2022 23 de março 2022 

 
Objetivos 

• Atrair e ampliar o acesso de organizações menos experientes e atores de pequena escala ao programa. 
Estas parcerias devem funcionar como um primeiro passo para as organizações cooperarem a nível 
europeu; 

• Apoiar a inclusão de grupos-alvo com menos oportunidades; 

• Apoiar a cidadania europeia ativa e trazer a dimensão europeia para o nível local. 

Mais informações Funding & tender opportunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-startupeu-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-startupeu-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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PROGRAMA ERASMUS+ 
Parcerias de cooperação 

Beneficiários: Organizações ativas nos domínios da educação, formação, juventude ou desporto, estabelecidas nos Estados 
Membros da União Europeia 

 
As Parcerias de Cooperação visam: 

• Aumentar a qualidade do trabalho, atividades e práticas das organizações e instituições envolvidas, 
abrindo-se a novos atores, não naturalmente incluídos num setor; 

• Capacitação das organizações para trabalhar transnacionalmente e entre setores; 

• Atender às necessidades e prioridades comuns nos domínios da educação, formação, juventude e 
desporto; 

• Possibilitar a transformação e mudança (a nível individual, organizacional ou setorial), levando a 
melhorias e novas abordagens, na proporção do contexto de cada organização. 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Cooperation partnerships 
ERASMUS-SPORT-2022-

SCP 
20 de janeiro 2022 23 de março 2022 

 

 
Mais informações Funding & tender opportunities 

PROGRAMA ERASMUS+ 
Eventos desportivos europeus sem fins lucrativos 

Beneficiários: Organizações ativas nos domínios da educação, formação, juventude ou desporto, estabelecidas nos Estados 
Membros da União Europeia 

 
Esta Ação visa apoiar a organização de eventos desportivos de dimensão europeia nos seguintes domínios: 

• Voluntariado no desporto; 

• Inclusão social através do desporto; 

• Luta contra a discriminação no desporto, incluindo a igualdade de género; 

• Incentivar a participação no desporto e na atividade física, incluindo 
a) a implementação da Recomendação do Conselho sobre a atividade física benéfica para a saúde, as 

diretrizes da UE para a atividade física e o Tartu Call for a Healthy Lifestyle; 
b) o apoio à implementação das Semanas Europeias de Desporto; 
c) a promoção do desporto e da atividade física como instrumento de saúde; 
d) a promoção de todas as atividades de incentivo à prática desportiva e de atividade física incluindo 

o desporto, jogos tradicionais e o desporto intergeracional. 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

Not-for-profit European sport 
events 

ERASMUS-SPORT-2022-
SNCESE 

20 de janeiro 2022 23 de março 2022 

 

 
Mais informações Funding & tender opportunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-startupeu-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-startupeu-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR) 
Programa de Intervenção nas Vias Públicas (PIVP) 

Beneficiários: Municípios 

O presente Aviso estabelece as regras aplicáveis ao apoio financeiro afeto ao Programa de Intervenção nas 
Vias Publicas (PIVP), integrado na Componente 3 – Respostas Sociais, Investimento RE-C03-i02: 
Acessibilidades 360o, no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), no período de 
programação de 2021-2025.  
O PIVP visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada no acesso e utilização 
do espaço público, mediante aplicação, designadamente, das Normas Técnicas de Acessibilidade (doravante 
designadas NTA) previstas no anexo do Decreto-Lei n.o 163/2006, de 8 de agosto, na sua redação atual1, 
com o objetivo de garantir intervenções na melhoria das acessibilidades nos espaços públicos de circulação 
e mobilidade numa área mínima total de 200.000 m2.  
Despesas elegíveis: 

• Obras ou instalações de dispositivos/equipamentos que garantam percursos acessíveis de todas as 
valências da zona de intervenção entre si, e entre  esta última e os principais pontos notáveis da 
envolvente adjacente, designadamente em serviços públicos, equipamentos coletivos, interfaces 
(em sentido lato) de transportes públicos  e zonas de estacionamento da envolvente adjacente, em 
cumprimento da secção 1.1. das NTA, previstas no Anexo do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de 
agosto, na sua redação atual; 

• Incluem-se no PIVP apenas intervenções que cumpram as NTA aplicáveis à Via Pública, previstas em 
zona urbana consolidada, de acordo com o Termo de Responsabilidade do autor/responsável pelo 
Plano de Acessibilidade, que ateste a conformidade com o Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, 
na sua atual redação; 

• São elegíveis as despesas que se traduzam na criação de área acessível nos termos das NTA ou que 
constituam seu complemento obrigatório de forma a  assegurar a execução das mesmas, e Outras 
Intervenções (OI) que excedam as exigências das NTA - identificadas em 4.1.8.2 do aviso de 
candidatura – e que tendo como base outros normativos técnicos existentes que vão além das NTA 
(designadamente NP 4564/2019 – Acessibilidades/Pavimentos táteis em espaço público exterior), 
contribuindo para a melhoria e sistematização da acessibilidade universal ao espaço público. 

A dotação global do presente Aviso é de 25 000 000€ estando a melhoria das acessibilidades nos espaços 
públicos de circulação e mobilidade numa área mínima total de 200.000 m2 a intervencionar, sendo que a 
respetiva implementação decorre entre 2022 e 2025, salvo esgotamento da dotação em momento 
anterior. 
A dotação global do Fundo do PIVP, para a região Centro é a seguinte:  

• Centro – 5.685.834,24 € 
Limite máximo por município: 1.000.000,00 €, correspondente ao valor máximo elegível de 125,00€/m2 (sem 
IVA incluído) de Área Acessível de Intervenção (AAI), ou de 125€/unidade (sem IVA incluído), por intervenção, 
tendo por base os preços de mercado e a relação custo/benefício, incluindo todos os trabalhos inerentes à 
sua execução. 
A taxa de financiamento é de 100% sobre os custos elegíveis. 
 
Nota: Caso uma despesa se refira à instalação, numa área previamente acessível, de um elemento que não seja mensurável em 
metros quadrados, mas que seja fundamental para efeitos de cumprimento integral das NTA (identificadas no ponto 4.1.8.1. do aviso 
de candidatura), considerar-se-á para efeitos de cálculo da AAI - 1m²/125,00€ de despesa elegível. Em nenhuma circunstância uma 
área acessível de uma intervenção deverá ser duplamente contabilizada para o cálculo da AAI, sem prejuízo de majorações à AAI  no 
caso de dispositivos para semáforos e mapas táteis: a) Dispositivos em semáforos existentes – acrescem à AAI 1 m2 /125,00€ de 
despesa elegível (ponto 4.1.8.2., 2.1 e 2.2 do aviso de candidatura) ; b) Mapas táteis – acrescem à AAI 1 m2 (ponto 4.1.8.2., 4. do 
aviso de candidatura). 
*Fonte: Aviso n.º 01/C03-i02/2021 

Data de Abertura: 

3 de janeiro 2022 
Data de Encerramento: 

31 de maio 2022 
Mais informação: 

01/C03-i02/2021 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/12/Aviso_ViaPublica_posINR-EMPA_EMRP_GSEIPD_10.12.2021_VF-1.pdf
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MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR) 
Programa de Intervenção nos Edifícios Públicos (PIEP) 

Beneficiários: Administração Central e Autarquias. 

 
O presente Aviso estabelece as regras aplicáveis ao apoio financeiro afeto ao Programa de Intervenção nos 
Edifícios Públicos (PIEP), integrado na Componente 3 – Respostas Sociais, Investimento RE-C03-i02: 
Acessibilidades 360o, no âmbito do PRR, no período de programação de 2021-2025. 
O PIEP visa a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada no acesso aos 
serviços públicos, mediante aplicação das Normas Técnicas de Acessibilidade (NTA) previstas em Anexo ao 
Decreto-Lei n.o 163/2006, de 8 de agosto, na sua redação atual1, e tem o objetivo de apoiar a intervenção 
em, pelo menos, 1.500 edifícios públicos. 
 
O presente Aviso  tem a dotação global de 10 000 000€, estando prevista a realização de intervenções em, 
pelo menos, 1 500 edifícios, sendo que a respetiva implementação decorre entre 2022 e 2025, salvo 
esgotamento da dotação em período anterior. 
 
O financiamento é de 100% sobre os custos elegíveis até ao limite máximo de 6 666,67€  por imóvel a 
intervencionar. 

*Fonte: Aviso n.º 02/C03-i02/2021 

Data de Abertura: 

3 de janeiro 2022 
Data de Encerramento: 

31 de maio 2022 
Mais informação: 

02/C03-i02/2021 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/12/Aviso-Servicos-Publicos-posINR-EMPA_EMRP_GSEIPD_10.12.2021_VF.pdf
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MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR) 
Projetos I&D+I – Uma só Saúde 

Beneficiários: Setores agrícola e agropecuário, agroalimentar e florestal, Entidades elegíveis à participação nas parcerias: 

• Pessoas singulares e PME de qualquer forma jurídica, que exerçam atividade agrícola ou silvícola, primeira transformação ou 
comercialização de produtos agrícolas incluídos no anexo I do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Quando se trate 
da produção e primeira transformação de produtos florestais apenas são elegíveis a biomassa florestal, a cortiça, o material 
lenhoso, a pinha, o pinhão e a resina. Para efeitos de comprovação do estatuto PME, as empresas devem obter ou atualizar a 
correspondente Certificação Eletrónica prevista no Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, na sua redação atual, através 
do sítio do IAPMEI (www.iapmei.pt); 

• Entidades não Empresariais do Sistema de I&I (ENESII); 

• Centro de Competências (Listagem disponível em: https://inovacao.rederural.gov.pt/centros-de-competencias); 

• Entidades da administração pública, incluindo ensino superior e tecnológico; 

• Confederações, Federações, Associações de Agricultores e empresariais ou outras associações relevantes para a área objeto 
do projeto; 

• Outras entidades cuja atividade seja relevante para o projeto. 

Objetivos: 
Aprofundar o esforço recente de alargamento e consolidação da rede de instituições de interface entre o 
sistema académico, científico e tecnológico e o tecido empresarial português, garantindo de forma eficiente 
o apoio necessário para dotar esta rede de recursos humanos, equipamentos, meios técnicos e financeiros 
exigidos para potenciar o seu impacto. 
Tipologias de investimento: 
• Investimentos associados a projetos de investigação, desenvolvimento e inovação, centrados 

prioritariamente em abordagens mais próximas do mercado (investigação industrial, experimental e 
inovação), incluindo atividades de transferência de tecnologia e de demonstração, com vista à sua 
introdução no mercado; 

• Investimentos associados ao plano de comunicação e capacitação técnica a desenvolver. 
Áreas Temáticas: 
L.A. 2.1. Consórcio de Inteligência Epidemiológica: criar e operacionalizar um consórcio de Inteligência 
Epidemiológica com vista a preparar e responder a zoonoses e outras ameaças (re)emergentes. 
L.A. 2.2. Metodologias de vigilância: harmonizar abordagens metodológicas, procedimentos operacionais e 
indicadores utilizados por diferentes entidades na monitorização de zoonoses, doenças da via alimentar e 
RAM. 
L.A. 2.3. Desenho e implementação de intervenções de reforço do uso responsável de antimicrobianos em 
agropecuária. 
L.A. 2.4. Integração de sistemas: reforçar a interoperabilidade e a gestão de sistemas epidemiológicos de 
vigilância e controlo, para melhorar a resposta dos organismos da Administração Pública ao impacto de 
potenciais zoonoses e outras ameaças. 
L.A. 2.5. Avaliação de indicadores: desenvolver aplicações para a avaliação remota de indicadores de saúde 
humana, saúde animal, fitossanidade e higiene ambiental 
A dotação afeta ao presente concurso, na componente de incentivo não reembolsável, é de 4 milhões de 
euros. A taxa de apoio não poderá exceder os 100% do montante elegível validado, até 1 milhão de euros. 
Nota: 

• Duração máxima: até 30 de setembro 2025 
• Os projetos têm de ser desenvolvidos por uma parceria que integre, um mínimo de 4 entidades, abrangendo 

obrigatoriamente a participação de 1 PME ligadas ao setor, 1 instituição do ensino superior e ou tecnológico ou de 
investigação, 1 Confederação/Federação/Associação do setor e 1 Centro de competências. A parceria pode incluir 
outras entidades relevantes para o projeto. O beneficiários têm de estar inscritos como membros da Rede Rural 
Nacional. 

• O investimento proposto pode atingir no máximo 1 milhão de euros e no mínimo 50 mil euros, devendo ainda 
respeitar os limites máximos de auxílios de Estado constantes no Anexo ao Aviso de Candidatura. 

*Fonte: Aviso n.º 13/ C05-i03/2021 

Data de Abertura: 

3 de janeiro 2022 
Data de Encerramento: 

30 de setembro 2022 
Mais informação: 

13/ C05-i03/2021 

http://www.iapmei.pt/
https://inovacao.rederural.gov.pt/centros-de-competencias
https://www.ifap.pt/documents/182/26622567/Aviso-Concurso-C5-i03-ProjetosdeInvestigação_MaisSaude.pdf/aa8e8fde-2099-dfe9-b6b7-622c61ab6e5d
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MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR) 
Projetos I&D+I – Excelência da Organização da Produção 

Beneficiários: Setores agrícola e agropecuário, agroalimentar e florestal, Entidades elegíveis à participação nas parcerias: 

• Pessoas singulares e PME de qualquer forma jurídica, que exerçam atividade agrícola ou silvícola, primeira transformação ou 
comercialização de produtos agrícolas incluídos no anexo I do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Quando se trate 
da produção e primeira transformação de produtos florestais apenas são elegíveis a biomassa florestal, a cortiça, o material 
lenhoso, a pinha, o pinhão e a resina. Para efeitos de comprovação do estatuto PME, as empresas devem obter ou atualizar a 
correspondente Certificação Eletrónica prevista no Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, na sua redação atual, através 
do sítio do IAPMEI (www.iapmei.pt); 

• Entidades não Empresariais do Sistema de I&I (ENESII); 

• Centro de Competências (Listagem disponível em: https://inovacao.rederural.gov.pt/centros-de-competencias); 

• Entidades da administração pública, incluindo ensino superior e tecnológico; 

• Confederações, Federações, Associações de Agricultores e empresariais ou outras associações relevantes para a área objeto 
do projeto; 

Outras entidades cuja atividade seja relevante para o projeto. 

Objetivos: 
Aprofundar o esforço recente de alargamento e consolidação da rede de instituições de interface entre o 
sistema académico, científico e tecnológico e o tecido empresarial português, garantindo de forma eficiente 
o apoio necessário para dotar esta rede de recursos humanos, equipamentos, meios técnicos e financeiros 
exigidos para potenciar o seu impacto. 
 
Tipologias de investimento: 
• Investimentos associados a projetos de investigação, desenvolvimento e inovação, centrados 

prioritariamente em abordagens mais próximas do mercado (investigação industrial, experimental e 
inovação), incluindo atividades de transferência de tecnologia e de demonstração, com vista à sua 
introdução no mercado; 

• Investimentos associados ao plano de comunicação e capacitação técnica a desenvolver. 
 
Áreas Temáticas: 
L.A. 10.2. Capacitação: capacitar as organizações de produção em gestão profissional, inovação 
organizacional, economia circular, de marketing e de comércio externo, promovendo a sustentabilidade das 
unidades produtivas dos seus associados. 
L.A. 10.5 Inovação organizacional: reconhecer modelos inovadores de organizações de produtores ou 
cooperativas, adaptados à pequena agricultura familiar e multiprodutos 
 
A dotação afeta ao presente concurso, na componente de incentivo não reembolsável, é de 4 milhões de 
euros. A taxa de apoio não poderá exceder os 100% do montante elegível validado, até 1 milhão de euros. 
 
Nota: 

• Duração máxima: até 30 de setembro 2025 

• Os projetos têm de ser desenvolvidos por uma parceria que integre, um mínimo de 4 entidades, abrangendo 
obrigatoriamente a participação de 1 PME ligadas ao setor, 1 instituição do ensino superior e ou tecnológico ou de 
investigação, 1 Confederação/Federação/Associação do setor e 1 Centro de competências. A parceria pode incluir 
outras entidades relevantes para o projeto. O beneficiários têm de estar inscritos como membros da Rede Rural 
Nacional. 

O investimento proposto pode atingir no máximo 1 milhão de euros e no mínimo 50 mil euros, devendo ainda respeitar 
os limites máximos de auxílios de Estado constantes no Anexo ao Aviso de Candidatura. 
*Fonte: Aviso n.º 14/ C05-i03/2021 

Data de Abertura: 

3 de janeiro 2022 
Data de Encerramento: 

30 de setembro 2022 
Mais informação: 

14/ C05-i03/2021 

http://www.iapmei.pt/
https://inovacao.rederural.gov.pt/centros-de-competencias
https://www.ifap.pt/documents/182/26622567/Aviso-Concurso-C5-i03-ProjetosdeInvestigação_OrganizacaoProducao.pdf/a5d03997-94dc-7824-1e47-5f2f0894ad08
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MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR) 
Projetos I&D+I – Promoção dos Produtos Agroalimentares Portugueses 

Beneficiários: Setores agrícola e agropecuário, agroalimentar e florestal, Entidades elegíveis à participação nas parcerias: 

• Pessoas singulares e PME de qualquer forma jurídica, que exerçam atividade agrícola ou silvícola, primeira transformação ou 
comercialização de produtos agrícolas incluídos no anexo I do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Quando se trate 
da produção e primeira transformação de produtos florestais apenas são elegíveis a biomassa florestal, a cortiça, o material 
lenhoso, a pinha, o pinhão e a resina. Para efeitos de comprovação do estatuto PME, as empresas devem obter ou atualizar a 
correspondente Certificação Eletrónica prevista no Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, na sua redação atual, através 
do sítio do IAPMEI (www.iapmei.pt); 

• Entidades não Empresariais do Sistema de I&I (ENESII); 

• Centro de Competências (Listagem disponível em: https://inovacao.rederural.gov.pt/centros-de-competencias); 

• Entidades da administração pública, incluindo ensino superior e tecnológico; 

• Confederações, Federações, Associações de Agricultores e empresariais ou outras associações relevantes para a área objeto 
do projeto; 

Outras entidades cuja atividade seja relevante para o projeto. 

Objetivos: 
Aprofundar o esforço recente de alargamento e consolidação da rede de instituições de interface entre o 
sistema académico, científico e tecnológico e o tecido empresarial português, garantindo de forma eficiente 
o apoio necessário para dotar esta rede de recursos humanos, equipamentos, meios técnicos e financeiros 
exigidos para potenciar o seu impacto. 
 
Tipologias de investimento: 
• Investimentos associados a projetos de investigação, desenvolvimento e inovação, centrados 

prioritariamente em abordagens mais próximas do mercado (investigação industrial, experimental e 
inovação), incluindo atividades de transferência de tecnologia e de demonstração, com vista à sua 
introdução no mercado; 

• Investimentos associados ao plano de comunicação e capacitação técnica a desenvolver. 
 
Áreas Temáticas: 
L.A. 9.5. Inovação: apoiar a inovação para a criação de novos produtos que correspondam às novas 
tendências de consumo, apoiar a inovação orientada para a exportação (desenvolvimento de novos produtos 
e conceitos para mercados específicos). 
 
A dotação afeta ao presente concurso, na componente de incentivo não reembolsável, é de 4 milhões de 
euros. A taxa de apoio não poderá exceder os 100% do montante elegível validado, até 1 milhão de euros. 
 
Nota: 

• Duração máxima: até 30 de setembro 2025 

• Os projetos têm de ser desenvolvidos por uma parceria que integre, um mínimo de 4 entidades, abrangendo 
obrigatoriamente a participação de 1 PME ligadas ao setor, 1 instituição do ensino superior e ou tecnológico ou de 
investigação, 1 Confederação/Federação/Associação do setor e 1 Centro de competências. A parceria pode incluir 
outras entidades relevantes para o projeto. O beneficiários têm de estar inscritos como membros da Rede Rural 
Nacional. 

O investimento proposto pode atingir no máximo 1 milhão de euros e no mínimo 50 mil euros, devendo ainda 
respeitar os limites máximos de auxílios de Estado constantes no Anexo ao Aviso de Candidatura. 
*Fonte: Aviso n.º 15/ C05-i03/2021 

Data de Abertura: 

3 de janeiro 2022 
Data de Encerramento: 

30 de setembro 2022 
Mais informação: 

15/ C05-i03/2021 

http://www.iapmei.pt/
https://inovacao.rederural.gov.pt/centros-de-competencias
https://www.ifap.pt/documents/182/26622567/Aviso-Concurso-C5-i03-ProjetosdeInvestigação_PromocaoProdutos.pdf/a0891d69-10e2-0579-00b6-2cce764d4f44
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MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR) 
Bairros Comerciais Digitais 

Beneficiário Intermediário:  IAPMEI, I.P 
Beneficiários: Autarquias Locais; Associações Empresariais e Associações de Desenvolvimento Local, desde que seja 
comprovada a representatividade da associação para o setor e área intervencionada; Empresas Municipais; Consórcios 
entre os beneficiários suprarreferidos 

Objetivos: 

• Os Bairros Comerciais Digitais pretendem ser estruturas de elevada densidade comercial suportadas num 
ambiente tecnológico avançado. 

• Os Bairros promoverão uma evolução simultânea dos modelos de negócio dos operadores económicos 
cujos estabelecimentos se situem no interior das áreas delimitadas pelo projeto, bem como das formas 
de governança destes espaços, sendo valorizados modelos inovadores de envolvimento de todas as 
entidades relevantes na tomada de decisão e nas opções estratégicas de tais espaços. 

• Os Bairros contribuirão igualmente de forma decisiva, para a proliferação de soluções de venda em linha, 
através da criação ou valorização de marketplaces locais, adotando também soluções digitais de gestão 
de informação ou de integração logística, seja a montante, pelo automatismo de aplicações dedicadas à 
gestão de stocks, seja a jusante, através da integração de sistemas de entregas ou encomendas. 

• Estes projetos procurarão igualmente, valorizar a dimensão das tecnologias de informação e da ciência 
dos dados, disponibilizando aos operadores económicos, soluções que permitam aferir os fluxos de 
clientes ou outros fatores externos e permitindo-lhes quantificar os impactos de fatores como a 
sazonalidade ou a dinamização dos espaços dos Bairros. 

 
Despesas elegíveis nas seguintes áreas: 

• Conetividade e harmonização urbanística; 

• Oferta em plataformas eletrónicas; 

• Digitalização da experiência de consumo; 

• Integração em soluções logísticas coletivas; 

• Digitalização de infraestruturas adjacente. 
 
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€. 
O financiamento a conceder é calculado com base na aplicação da taxa de 100% sobre as despesas 
consideradas elegíveis. 
 
Nota: 

• Os projetos deverão ser promovidos e liderados por entidades públicas e/ou privados de natureza não empresarial 
cuja missão é a da promoção da transição dos operadores económicos que os integram para modelos de negócio 
digitais, valorizando, simultaneamente, contudo, as vantagens e benefícios da proximidade física dos consumidores  

• Entendem-se por Bairros Digitais 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 

• Serão valorizadas as candidaturas de consórcios entre agentes públicos e privados 

• As candidaturas apresentadas deverão ser fundamentadas em duas abordagens distintas: Diagnóstico Prospetivo e 
Planos de Ação Estratégicos 

*Fonte: Aviso n.º 01/C16-i02/2022 
Data de Abertura: 

24 de janeiro 2022 
Data de Encerramento: 

31 de março 2022 
Mais informação: 

01/C16-i02/2022 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2022/01/Barros-Digitais.pdf
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1 Submissão de Manifestações de Interesse 

MECANISMO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR) 
Programa Alojamento Estudantil a Custos Acessíveis 

Beneficiários: Instituições de ensino superior (IES) públicas; Entidades públicas locais, regionais e nacionais, 
nomeadamente municípios; Outras entidades públicas ou de capitais públicos, dedicadas ao sector imobiliário ou da 
hospitalidade; Pessoas coletivas públicas ou privadas de utilidade pública ou utilidade pública administrativa e âmbito 
social ou cultural; Consórcios entre entidades referidas nas alíneas anteriores 

Objetivos: 

• Disponibilizar quinze mil camas em alojamentos para estudantes do Ensino Superior até ao 1º trimestre de 
2026, assegurando o direito do estudante deslocado a habitação condigna através da redução dos 
respetivos custos - um dos maiores obstáculos ao indispensável alargamento da frequência no ensino 
superior - e ajudando a minimizar os custos diretos dos estudantes e suas famílias, com especial ênfase para 
os estudantes social e economicamente mais vulneráveis. quados e devidamente regulados. 

• Assegurar que a mensalidade devida pelos estudantes do Ensino Superior pelas camas disponibilizadas em 
cada residência seja inferior aos valores de mercado, garantindo a sua adequação ao montante do 
complemento de alojamento para estudantes deslocados bolseiros do Ensino Superior público. 

• A diversidade das soluções para disponibilizar alojamentos para estudantes do ensino superior justifica que 
seja considerado o investimento na construção de novos edifícios, na adaptação de edifícios existentes com 
outras utilizações, na aquisição de edifícios ou frações existentes para adaptação e na renovação das 
residências existentes. 

Operações de Alojamento de Estudantes do Ensino Superior: 
a) Construção de novos edifícios; 
b) Adaptação (alteração, ampliação ou reconstrução) de edifícios ou frações existentes, que passam a ser 

utilizados como alojamento para o ensino superior, não o sendo anteriormente; 
c) Aquisição de edifícios ou frações existentes para adaptação (alteração, ampliação ou reconstrução) que 

passam a ser utilizados como alojamento para o ensino superior, não o sendo anteriormente, aplicando-
se à aquisição todas as condições aplicáveis à construção e adaptação, com exceção das previstas no 
ponto 3.11.; 

d) Renovação (alteração, ampliação ou reconstrução) de edifícios ou frações existentes, já utilizados como 
alojamento para o ensino superior. 

Dotação: 
375 Milhões de Euros, dos quais 249 Milhões de Euros serão alocados Operações de Alojamento de Estudantes 
do Ensino Superior das alíneas B), C) e D). O montante de financiamento por cama máximo elegível em alojamentos 
para estudantes do ensino superior financiados através do PRR tem como referência os seguintes valores a preços 
de fevereiro de 2020:   

a) 27.500 € para projetos de construção de novos edifícios, de adaptação (alteração, ampliação ou 
reconstrução) de edifícios ou frações existentes e de aquisição de edifícios ou frações existentes para 
adaptação (alteração, ampliação ou reconstrução) que passam a ser utilizados como alojamento para o 
ensino superior não o sendo anteriormente;  

b) 8.500 € para projetos de renovação (alteração, ampliação ou reconstrução) de edifícios ou frações 
existentes já utilizados como alojamento para o ensino superior. 

Os montantes mencionados não incluem o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA). 
 
Nota: 

• No sentido de assegurar que os valores a pagar pelos utilizadores destes alojamentos serão claramente inferiores aos de 
mercado, foram estabelecidas normas que limitam o respetivo valor base mensal a 17,5% do IAS no caso de bolseiros deslocados 
do ensino superior público e ao máximo mensal entre 50 - 65 % do IAS, dependendo da área geográfica em causa do território 
nacional, para os restantes estudantes. 

• São elegíveis para financiamento no âmbito do PRR todos os projetos iniciados após 1 de  fevereiro de 2020. 
*Fonte: Aviso n.º 01/C02-I06/2022 

Data de Abertura: 

28 de janeiro 2022 
Data de Encerramento: 

28 de fevereiro 20221 
Mais informação: 

01/C02-I06/2022 

https://pnaes.pt/wp-content/uploads/2022/01/Aviso_01_C02_106_2022_Alojamento_Estudantil_Custos_Acessiveis_signed.pdf
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PROGRAMA OPERACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2020 (POAT) 
Meios e Ações de Divulgação de projetos e investimentos realizados com os apoios dos FEEI - 

Portugal 2020 
Beneficiários: Todas entidades públicas ou privadas, com projetos apoiados pelos Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento no âmbito do Portugal 2020. 

 
Objetivos 
Apoiar a criação de suportes de comunicação que facilitem a divulgação da importância dos Fundos 
Estruturais e de Investimento, bem como a realização de ações de disseminação dos projetos apoiados pelos 
FEEI. 
Os objetivos prioritários das atividades de comunicação, são os seguintes: 

a. Aumentar a visibilidade e notoriedade do papel desempenhado pelos fundos europeus em 
Portugal; 

b. Contribuir para o aumento da perceção positiva sobre a utilização dos fundos europeus em 
Portugal, corrigindo, simultaneamente, a perceção sobre as respetivas áreas de atuação; 

c. Evidenciar a relevância dos FEEI para o desenvolvimento das regiões, potenciado o surgimento de 
futuros novos beneficiários. 

 
Tipologias de intervenção 
Garantir uma ampla informação e comunicação do Portugal 2020 e dos FEEI. 
 
Ações Elegíveis 

• Desenvolvimento de suportes de comunicação (vídeos, reportagens, multimédia, fotografia, 
suportes publicitários, e outros), desde que seja comprovada a sua divulgação através de meios de 
comunicação físicos, digitais e/ou outros); 

• Ações que visem dar a conhecer o(s) projeto(s) apoiado(s) possibilitando a visibilidade e 
notoriedade ao apoio e papel desempenhado pela União Europeia, pelo Portugal 2020 e pelos FEEI; 

• Eventos relacionados com a ação e o papel desempenhado pelo Portugal 2020 e pelos FEEI; 

• Os produtos produzidos deverão evidenciar realizações concretas apoiadas pelos FEEI, com 
referência explícita aos apoios dos fundos europeus, sem prejuízo dos objetivos específicos de cada 
Entidade beneficiária; 

• Os produtos produzidos deverão evidenciar qualidade técnica na sua realização, garantindo-se 
critérios de produção e divulgação adequados. 

 
A dotação indicativa de FEDER a alocar ao presente aviso é de 1 000 000,00€, sendo a taxa de 
cofinanciamento máxima a aplicar é de 80%. As candidaturas apresentadas não podem exceder o custo total 
máxima elegível de 25 000,00€. 
 
Nota: A duração máxima das operações a apoiar é de 6 meses. 

*Fonte: Aviso n.º 01/POAT/2022 

Data de Abertura: 

10 de janeiro 2022 
Data de Encerramento: 

11 de março 2022 
Mais informação: 

01/POAT/2022 

https://portugal2020.pt/candidaturas/
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ICNF – FFP 
Apoio ao Funcionamento das Equipas de Sapadores Florestais 2022 

Beneficiários: Entidades gestoras de zonas de intervenção florestal; Associações e cooperativas reconhecidas como 
organizações de produtores florestais registadas no ICNF, I.P.; Orgãos de gestão dos baldios e suas associações; 
Cooperativas de interesse público; Autarquias locais e entidades intermunicipais; Orgãos e serviços da administração 
direta e indireta do Estado. 

 
Objetivos 
O apoio financeiro para o funcionamento das equipas de sapadores florestais destina-se a capacitar 
financeiramente a operacionalidade das equipas de sapadores florestais, com vista a prestar serviço público 
de natureza e extensão definidos pelo ICNF, I.P.. 
O serviço público desenvolve-se ao longo do ano de 2022, nos termos do disposto do artigo 16.º do Decreto-
lei n.º 8/2017, de 9 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 44/2020, de 22 de julho, que 
estabelece o regime jurídico aplicável aos sapadores florestais e às equipas de sapadores florestais no 
território continental português. 
 
Tipologias das operações 
O apoio financeiro ao funcionamento das equipas de sapadores florestais insere-se no eixo de intervenção 
“Defesa da floresta contra incêndios”, previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º e na tipologia de ação “O 
funcionamento e o equipamento das equipas de sapadores florestais”, prevista na subal ínea i) da alínea b) 
do n.º 1 do artigo 6.º , ambos do Regulamento do FFP. 
 
Dotação por equipa:   45 000 € 
O montante do apoio anual ao funcionamento das equipas de sapadores florestais é de 60 000€  por equipa, 
para o ano de 2022, quando a entidade titular seja uma entidade intermunicipal detentora de brigada ou 
brigadas de sapadores florestais que prestem exclusivamente serviço público, durante todo o ano. 
Os montantes referidos nos números anteriores são atribuídos da seguinte forma: 

a) 50 % sob a forma de adiantamento, entregue com a apresentação e aprovação do relatório de 
atividades do ano anterior e do plano de atividades do ano a que diz respeito; 

b) Os restantes pagamentos são efetuados em função da taxa de execução apresentada nos relatórios 
de atividades e nos prazos estabelecidos no artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 8/2017,  de 9 de janeiro, 
na sua redação atual, salvo acordo entre o ICNF, I. P., e a entidade titular da(s)  equipa(s). 

 
 

*Fonte: Aviso n.º 2021-2011-01 
Data de Abertura: 

24 de janeiro 2022 
Data de Encerramento: 

11 de fevereiro 2022 
Mais informação: 

2021-2011-01 

https://www.icnf.pt/api/file/doc/602e7084bd8a9b42
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CENTRO 2020 
Assistência Técnica 2022-2023 

Beneficiários: Comunidades Intermunicipais no âmbito dos Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial 

 
Objetivos 
Selecionar projetos que visem: 

• Desenvolvimento de iniciativas que visem a concretização do PO numa lógica de proximidade aos 
agentes económicos; 

• Assegurar o exercício das competências de gestão delegadas pela AG em Organismos Intermédios 
(OI) Comunidades Intermunicipais (CIM) no âmbito dos Pactos para Desenvolvimento e Coesão 
Territorial. 

Desta forma, as candidaturas para serem consideradas elegíveis ao presente convite devem demonstrar o 
seu contributo para a prossecução dos objetivos e prioridades acima enunciados. 
 
Tipologias das operações 

i. Adoção de medidas antifraude, tendo em conta os riscos identificados, através de um conjunto de 
medidas de natureza preventiva, tais como um Plano de Gestão de Riscos de Fraude e Infrações 
Conexas, ações de formação para as equipas técnicas, procedimentos internos para análise do risco 
e procedimentos internos de natureza corretiva; 

ii. Estudos, projetos e ações destinadas a assegurar a gestão e o acompanhamento do Programa; 
iii. Estudos, projetos e ações de promoção, publicidade e divulgação do PO; 
iv. Criação e funcionamento de todas as estruturas de apoio técnico e respetivo apoio logístico; 
v. Instalação e desenvolvimento de instrumentos eficazes e tecnologicamente adequados de recolha e 

tratamento da informação, designadamente georreferenciada, necessária às tarefas de gestão, 
controlo, acompanhamento, monitorização e avaliação do PO; 

vi. Ações destinadas a reduzir os encargos administrativos para os beneficiários, incluindo sistemas 
eletrónicos de intercâmbio de dados, ações de reforço da capacidade das autoridades e dos 
beneficiários em matéria de gestão e utilização dos Fundos; 

vii. Apoio a acontecimentos e manifestações de impacto na Região, relacionadas com a ação e o papel 
desempenhado pelos fundos estruturais.  

 
A dotação orçamental global afeta ao presente Aviso é de 2 496 933,71€, com a seguinte distribuição por 
CIM: 

CIM 
DOTAÇÃO GLOBAL 

FEDER 
FEDER APROVADO 

2015-2021 
MÁXIMO FEDER A 

APROVAR 

Oeste 1 735 167,81 1 349 574,96 385 592,85 

 
 
 
 
O apoio a conceder no âmbito deste convite é calculado através da aplicação às despesas consideradas 
elegíveis de uma taxa máxima de 85%. 
 

*Fonte: Aviso n.º CENTRO-77-2022-02 

Data de Abertura: 

25 de janeiro 2022 
Data de Encerramento: 

18 de fevereiro 2022 
Mais informação: 

CENTRO-77-2022-02 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/avisos-de-concursos
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Oportunidades que permanecem abertas - Avisos nacionais 

Oportunidades que permanecem abertas Datas de Encerramento Aviso/Link 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência:  
Requalificação e alargamento a rede de 
equipamentos e respostas sociais 

22 de fevereiro 2022 02/C03-i01/2021 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência:  
Projetos I&D+i – Agricultura 4.0 

28 de fevereiro 2022 09/C05-i03/2021 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência:  
Projetos I&D+i – Territórios Sustentáveis 

28 de fevereiro 2022 10/C05-i03/2021 

Mecanismo de Recuperação e Resiliência:  
Programa 6. Teletrabalho - Espaços de Cowork 

28 de março 2022 03/C19-i07.05/2021 

Compete 2020: 
Intervenções de Resiliência dos territórios face ao 
risco | (Re)arborização de espaços verdes e criação 
de ilhas-sombra em meio urbano 

28 de fevereiro 2022 POCI-G4-2021-24 

Compete 2020: 
Intervenções de Resiliência dos territórios face ao 
risco | Combate à desertificação através da 
rearborização e de ações que promovam o 
aumento da fixação de carbono e de nutrientes no 
solo 

28 de fevereiro 2022 POCI-G4-2021-26 

 
Oportunidades que permanecem abertas - HORIZONTE EUROPA 

Medida Data de Encerramento 

Autonomia Estratégica no Desenvolvimento, Implementação e 
Utilização de uma Base Espacial Global de Infraestruturas, Serviços, 
Aplicações e Dados 2021 

16 de fevereiro 2022 

Fornecimento de energia sustentável, seguro e competitivo 23 de fevereiro 2022 

Mais Informações  Funding & Tender Opportunities 

Oportunidades que permanecem -  Comissão Europeia 

Medida Data de Encerramento 

Instrumento de Investimento em Inovação Inter-regional (I3) 1 de fevereiro 2022 

Mais Informações  Funding & Tender Opportunities 

Oportunidades que permanecem abertas – LIFE: Programa para o ambiente e a ação climática 

Medida Data de Encerramento 

European City Facility 3 de março 2022 

https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/11/C03-i01-ISS.pdf
https://www.ifap.pt/documents/182/25181217/Aviso-AberturaConcurso-C5-i03-ProjetosdeInvestigação_Agricultura4.0_rep.pdf/ec724a37-d0ae-2038-c389-81d9daf63f78
https://www.ifap.pt/documents/182/25181217/Aviso-AberturaConcurso-C5-i03-ProjetosdeInvestigação_T.SUST_rep.pdf/b2e09b3f-a2d9-d353-f327-53094711d018
https://recuperarportugal.gov.pt/wp-content/uploads/2021/12/AVISO_N03_C19-i07_052021-PRR-TELETRABALHO-Espacos-de-Cowork.pdf
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AC11_REACT-EU2021
https://www.compete2020.gov.pt/Avisos/detalhe/AC13_REACT-EU2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
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Natureza Estratégica e Projetos Integrados (SNAP / SIP) (LIFE-
2021-STRAT-two-stage)  

7 de abril 2022 

Mais Informações  Funding & Tender Opportunities 

Oportunidades que permanecem abertas – EEA GRANTS 

Medida Data de Encerramento 

Portugal e Noruega - Parcerias para a Inovação - FBR Open Call#2 26 de maio 2023 

Mais Informações Funding & Tender Opportunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search

