
As convocatórias



Mesmas características dos projetos do Programa 2014-2020

• Convocatória em 2 fases

• 36 meses de execução

• Parceria que representa a cadeia de valor

• Orçamento mínimo exigido

• Limites financeiros 

Tipos de convocatórias

Projetos clássicos



3 convocatórias

Calendário e orçamento provisórios — sujeito a alterações

Orçamento 45 % Orçamento 35 % Orçamento 20 %

Outubro

2022

Outubro

2023

Outubro

2024



Prioridade Objetivos 
estratégicos

1ª convocatória
2022

2ª convocatória
2023

3ª convocatória
2024

Prioridade1

OE 2.4

OE 2.5

OE 2.7

Prioridade2
OE 1.1

OE 1.4

Prioridade3

OE 4.1

OE 4.5

OE 4.6

Prioridade4 ISO 6.6*

Objetivos estratégicos abertos

* ISO: Objetivo específico Interreg | convocatória específica única a inicios de 2023



Calendário provisório, sujeito a alterações em função do número de candidaturas recebidas

Calendário pormenorizado — previsão

outubro–dezembro2022 abril –maio 2023 1 de outubro 2023

outubro–dezembro2023 abril –maio 2024 1 de outubro 2024

outubro–dezembro2024 abril –maio 2025 1 de outubro 2025

Fase 1 Fase 2 Início projeto



Preparação
candidatura

Apresentação 
proposta do 

projeto

Seleção 1ª 
fase

Preparação
2ª fase

Apresentação 
formulário de
candidatura

Seleção 2ª 
fase

Programação 
e assinatura 

Acordo 
FEDER

Comité 
programação

Comité 
Programação

Principais etapas do circuito de programação



Algumas dicas para bem preparar uma candidatura de projeto
Da ideia... ao projeto

1) Bem definir a ideia de projeto
Ter em mente o contexto: 
A sua ideia de projeto trata sobre uma das problemáticas identificadas pelo 
Programa Sudoe? 
Responde a uma das orientações estratégicas / objetivos específicos do Programa ?

O desafio a enfrentar: 
Sabendo que todo projeto SUDOE tem que contribuir para um reequilíbrio 
territorial entre as zonas urbanas e rurais, a sua ideia de projeto tem o que é 
necessário para alcançar os resultados propostos? Enfoca a problemática com 
soluções inovadoras?

As soluções propostas: 
Sabendo que todo projeto SUDOE deve estar oriendado para os resultados, a fim de 
contribuir adequadamente para os objetivos do Programa, a sua ideia de projeto
prevé desenvolver ações piloto e estratégias/planos de ação em conjunto com a 
parceria? 

A mudança desejada:
Prevé que essas soluções/estratégias/ planos de ação desenvolvidos pelo projeto
vão ser adotados pelas Organizações? As Organizações vão poder ver a sua 
capacidade aumentada? Contribuirão os resultados para um reequilíbrio territorial 
em favor das zonas rurais?



2) Bem identificar o Programa ao 
qual se candidatar

A sua ideia de projeto responde afirmativamente a todas as preguntas 
anteriores? A sua ideia é candidata a um projeto Sudoe.

3) Constituição da parceria
Implicar todos os atores-chave necessários para ter um impacto real no 
território/sector, assegurando a cadeia valor (desde as Autoridades 
Públicas competentes, centros tecnológicos e científicos, sociedade civil e 
PME). 

Cada beneficiário potencial deve demonstrar a sua competência na 
temática abordada e a sua contribuição para a estratégia transnacional 
(complementaridade).

4) Redação da proposta e revisão Definida a ideia de projeto e a parceria, é momento de redactar a 
proposta de projeto, em conjunto com a parceria. 

Algumas dicas para bem preparar uma candidatura de projeto
Da ideia... ao projeto



Site Web www.interreg-sudoe.eu
Páginas dedicadas ao Programa Sudoe 2021-2027

 Propor uma ideia de projeto e encontrar sócios

 Apresentar a sua experiência para integrar uma parceria

de projeto

Networking (hoje)

As ferramentas à sua disposição

Bolsas de projetos

http://www.interreg-sudoe.eu/


Fichas de projeto aprovados em SUDOE 2014-2020
https://www.interreg-sudoe.eu/prt/projetos/os-projectos-aprovados

As ferramentas à sua disposição

keep.eu
Base de dados dos projetos de cooperação territorial 

europeia desde 2000

https://www.interreg-sudoe.eu/prt/projetos/os-projectos-aprovados


Atividades de informação e 
acompanhamento

Seminário de lançamento em Santander novembro 2022 (data a confirmar)

Café virtual com SUDOE: intercâmbios sobre uma ideia de projeto

60' com SUDOE: Webinars para apoio à montagem de projetos
 Parceria e cadeia de valor | lógica de intervenção e indicadores

 Construção do plano de trabalho | conteúdo das atividades obrigatórias

 Preparação do orçamento | despesas elegíveis | normas financeiras

 Utilização de eSudoe 21-27



As ferramentas à sua disposição

Publicação de toda a 
informação no site do Programa 
Interreg SUDOE 

Envio de uma newsletter assim
que a informação for publicada

Não se esqueça de se registar 
caso ainda não receba a 
newsletter
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