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Objetivo

Foi publicado o anúncio de abertura do concurso N.º 03/C16-i02/2022, relativo à

apresentação de candidaturas para desenvolvimento de projetos no âmbito da medida

Rede Nacional de Test Beds, com o intuito de contribuir para a criação de uma rede

nacional de Test Beds através de infraestruturas que pretendem criar as condições

necessárias às empresas para o desenvolvimento e teste de novos produtos, serviços e

acelerar o processo de transição digital, seja via um espaço e de equipamento físico com

forte componente digital ou de simulador virtual/digital.

Destinatários

A medida destina-se a empresas de qualquer dimensão ou forma jurídica, dos setores

público e privado. As candidaturas podem ser apresentadas por empresas

individualmente ou em consórcios nos termos de definir no Aviso de Abertura de

concurso.

Tipologias de projetos

As empresas que operam cada Test Bed têm de assegurar que as PME e as startups a

quem prestam serviços integram a rede colaborativa da sua Test Bed, enquanto empresas

aderentes.

Dada a heterogeneidade dos setores e das áreas temáticas, as candidaturas no âmbito

do presente Aviso deverão acomodar-se numa das seguintes categorias:

• Líder: aquelas que são operadas por empresas com práticas de inovação. Para esta

categoria cada Test Bed terá de desenvolver no mínimo 40 produtos-piloto;

• Excelência: as que se caraterizam pela sua elevada capacidade de experimentação e

de testagem, tendo de desenvolver no mínimo 60 produtos-piloto;

• Excelência Europa: as Test Bed Excelência poderão candidatar-se à rede europeia de

Test and Experimentation Facilities (TEF), integrando um consórcio europeu, podendo

ter acesso a financiamento adicional de forma a aumentar a escala de atuação da Test
Bed para o nível europeu, devendo desenvolver um mínimo de 100 produtos-piloto.
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Despesas elegíveis

• Despesas de investimento em ativos corpóreos e incorpóreos, nomeadamente:

I. Aquisição de equipamentos e aquisição de software, essenciais ao

funcionamento da Test Bed;

II. Desenvolvimento de plataformas digitais;

III. Aquisição de patentes.

• Custos de funcionamento relacionados com a operação da Test Bed:

I. Custos com recursos humanos necessários à operação da Test Bed incluindo

os custos com a sua capacitação;

II. Aquisição de serviços técnicos e especializados necessários para a criação e

operação das Test Beds;

III. Custos com deslocações e estadias necessários à operação da Test Bed;

IV. Custos com registo e manutenção de patentes;

V. Custos indiretos.

Incentivo

O apoio a conceder assume a natureza de financiamento não reembolsável. O

financiamento a conceder é calculado com base na aplicação da taxa de 50% sobre as

despesas consideradas elegíveis, podendo a intensidade de auxílio ser aumentada até

25%, consoante a categoria de despesa.

Candidaturas

O período para a receção de candidaturas decorrerá entre 20 de abril de 2022 e as 19

horas do dia 17 de junho de 2022.
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