Designação do projeto | Assistência Técnica à EMPIS - Estrutura de Missão
Portugal Inovação Social - 2016/17
Código do projeto |POAT-01-6177-FEDER-000014
Objetivo principal| Assistência Técnica
Região de intervenção |Extra-Regio NUT II
Entidade beneficiária |AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.
Data de aprovação | 22-12-2016
Data de início | 01-01-2016
Data de conclusão | 31-12-2017
Custo total elegível |1 471 423,20 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 1 209 657,01 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 261 766,19 € (comparticipação
nacional)

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
A candidatura tem como objetivo essencial assegurar os meios humanos,
financeiros, logísticos e materiais necessários ao cumprimento da missão
da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social, enquanto estrutura
transversal com abrangência nacional e multisetorial na área da inovação
e empreendedorismo social, no período compreendido entre 01/01/2016
e 31/12/2017.

Designação do projeto | Sistemas de Informação do Portugal 2020 2016/2018
Código do projeto | POAT-01-6177-FEDER- 000008
Objetivo principal| Assistência Técnica
Região de intervenção |Extra-Regio NUT II
Entidade beneficiária |AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.
Data de aprovação | 12-04-2016
Data de início | 01-01-2016
Data de conclusão | 31-12-2018
Custo total elegível | 17 430 135,00 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 14 329 313,98 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 3 100 821,02 € (comparticipação
nacional)

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
A candidatura tem como objetivo essencial assegurar o desenvolvimento
até 2018 de um robusto sistema de informação para o PORTUGAL 2020, e
respetiva arquitetura tecnológica, que permita responder às exigências da
gestão, acompanhamento, controlo e auditoria dos fundos da coesão e à
monitorização estratégica do Portugal 2020.

Designação do projeto | Gestão Geral ADC 2016/2018
Código do projeto| POAT-01-6177-FEDER- 000005
Objetivo principal | Assistência Técnica
Região de intervenção | Extra-Regio NUT II
Entidade beneficiária | AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P
Data de aprovação | 25-11-2015
Data de início | 01-01-2016
Data de conclusão | 31-12-2018
Custo total elegível | 32 020 907,76 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 26 324 473,17 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 5 696 434,59 € (comparticipação
nacional)

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
A candidatura tem como objetivo essencial assegurar as condições de
funcionamento (meios financeiros, logísticos e materiais e humanos)
necessárias ao exercício das competências do órgão responsável por
assegurar a coordenação geral dos Fundos Europeus Estruturais e de
Investimento (FEEI), cujas funções são exercidas pela Agência, IP,
relativamente ao período de 01/01/2016 a 31/12/2018.

Designação do projeto | Comunicação Estratégica PT 2020 (2016-2018)
Código do projeto | POAT-01-6177-FEDER- 000011
Objetivo principal| Assistência Técnica
Região de intervenção | Extra-Regio NUT II
Entidade beneficiária | AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.

Data de aprovação | 22-12-2016
Data de início | 01-01-2016
Data de conclusão | 31-12-2018
Custo total elegível | 1 185 500,00 €
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 974 599,55 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 210 900,45 € (comparticipação
nacional)

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
A candidatura tem como objetivo fundamental assegurar os meios
financeiros, logísticos e materiais necessários ao cumprimento de um
conjunto de ações previstas na Estratégia de comunicação do Portugal
2020, a desenvolver no período de 01/01/2016 a 31/12/2018.

Designação do projeto | Sistema de Gestão e Controlo ADC 2016/2018
Código do projeto | POAT-01-6177-FEDER- 000004
Objetivo principal| Assistência Técnica
Região de intervenção | Extra-Regio NUT II
Entidade beneficiária | AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.
Data de aprovação | 18-11-2015
Data de início | 01-01-2016
Data de conclusão | 31-12-2018
Custo total elegível | 13 757 026,43 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 11 309 687,91 €
Apoio financeiro público nacional/regional | 2 447 338,52 € (comparticipação
nacional)

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
A candidatura tem como objetivo essencial assegurar as condições de
funcionamento (meios financeiros, logísticos e materiais) necessárias ao
exercício das competências de Autoridade de Certificação, Entidade
Pagadora e de Auditoria e Controlo das intervenções dos fundos da Política
de Coesão, incluindo nos Programas de Cooperação Territorial Europeia e
nas Iniciativas Comunitárias ou outros instrumentos financeiros para que
venha a ser designada, relativamente ao período de 01/01/2016 a
31/12/2018.

Designação do projeto | Gestão do POAT 2016/2018
Código do projeto | POAT-01-6177-FEDER- 000015
Objetivo principal| Assistência Técnica
Região de intervenção | Extra-Regio NUT II
Entidade beneficiária | AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.
Data de aprovação | 22-12-2016
Data de início | 01-01-2016
Data de conclusão | 31-12-2018
Custo total elegível | 2 509 435,14 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 2 063 006,63 €
Apoio financeiro público nacional/regional |446 428,51 € (comparticipação
nacional)

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
A candidatura tem como objetivo essencial assegurar as condições de
funcionamento (meios financeiros, logísticos, materiais e humanos)
necessárias ao exercício das competências do Secretariado Técnico do
Programa Operacional da Assistência Técnica, no período de 01/01/2016 a
31/12/2018, designadamente as atividades e tarefas decorrentes das
obrigações regulamentares, de suporte à interlocução com a Comissão
Europeia e à representação nas suas estruturas e atividades respeitantes à
coordenação financeira do PT2020, à gestão global do FEDER e do Fundo de
Coesão e ao encerramento do período de programação 2007-2013.

Designação do projeto | Avaliação e Monitorização ADC 2016/2018
Código do projeto | POAT-01-6177-FEDER- 000009
Objetivo principal| Assistência Técnica
Região de intervenção | Extra-Regio NUT II
Entidade beneficiária | AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P.
Data de aprovação | 12-04-2016
Data de início | 01-01-2016
Data de conclusão | 31-12-2018
Custo total elegível |2 450 000,00 €
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 2 014 145,00 €
Apoio financeiro público nacional/regional |435 855,00 € (comparticipação
nacional)

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
A candidatura pretende assegurar as condições de realização das ações
inscritas no PO AT no objetivo 1.1 sob a designação de “Estudos e
Avaliações” e de “Capacitação para a implementação dos Fundos”, cujos
beneficiários são as entidades envolvidas na gestão dos FEEI, no período
entre 2016 e 2018.

