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Fundo para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação na
RAM (FDCTI-RAM)
Regras para a elaboração de Candidatura e execução do projeto
Tipologia: Cofinanciamento dos investimentos efetuados no âmbito de projetos
comunitários
A submissão da candidatura e a execução do projeto deverão seguir o Regulamento do FDCTI-RAM e
as informações constantes no Aviso de abertura do concurso.

Elementos da Candidatura
•

Formulário de candidatura;

•

Cópia da candidatura submetida a aprovação de financiamento comunitário;

•

Comprovativo de aprovação emitido pela entidade financiadora principal/ termo de aceitação.

•

Declaração de ausência de dívidas à Autoridade Tributária e à Segurança Social.

Aprovação
•

Avaliação (relatório da comissão avaliadora);

•

Notificação (Artigo 7º do Regulamento);

•

Assinatura do Termo de aceitação;

Execução
•

Cópias dos pedidos de pagamento aprovados pela entidade financiadora principal, referentes a
despesas dos anos 2014 e 2015

Relatórios
•

Os exigidos pela entidade financiadora, após a sua validação por esta.

Pagamentos
•

Por transferência bancária para a conta do destinatário do apoio, após confirmação da
titularidade da conta pela instituição proponente e certificação dos dados de identificação da
conta pela correspondente instituição bancária.
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•

Adiantamento de 30% do valor total do financiamento aprovado pela ARDITI com a assinatura do
Termo de aceitação

•

Remanescente à medida que forem sendo aprovados os relatórios de execução financeira pela
entidade cofinanciadora, mediante pedido de pagamento à ARDITI em formulário próprio
disponível em www.arditi.pt

Menção de apoio
•

Inclusão do logótipo da ARDITI e da Secretaria Regional com a tutela da Investigação, e das
restantes instituições financiadoras quando aplicável, nos documentos de divulgação das ações
cofinanciadas.
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