ALTERAÇÃO DO AVISO DE
CONCURSO PARA
APRESENTAÇÃO DE
CANDIDATURAS

REABILITAÇÃO URBANA:
PI 6.5 (6e) A adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as
cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de
reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído;
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Alteração dos pontos 12.2. Prazo para apresentação de
candidaturas/Fases do concurso e 13.3. Calendarização do
processo de análise e decisão

Descrição

A Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Norte – NORTE2020 comunica a
seguinte alteração ao Aviso para apresentação de candidaturas NORTE 16-2016-16 - Reabilitação
Urbana, divulgado em 1 de junho de 2016, considerando a prorrogação do prazo de apresentação
de candidaturas:

12.2 Prazo para apresentação de candidaturas/Fases do concurso
O prazo para apresentação de candidaturas decorre entre o dia útil seguinte à data de publicação
do presente Aviso e as 17.59.59 horas do dia 31/12/2017.
A data e hora de entrada das candidaturas são as do registo que comprova a submissão do
correspondente formulário no Balcão 2020.
(…)

13.3 Calendarização do processo de análise e decisão
A apresentação de candidaturas será efetuada em contínuo até 31 de dezembro de 2017, sendo
consideradas fases de corte mensais para extração de candidaturas para análise. A primeira fase
de corte ocorrerá a 30 de junho de 2016.
A decisão fundamentada sobre o financiamento a atribuir às candidaturas apresentadas é
proferida pela Autoridade de Gestão até 45 dias úteis após a data de corte respetiva, com exceção
das candidaturas rececionadas até 30 de junho de 2016, as quais serão ser decididas num prazo
máximo de 22 dias úteis.
(…)

Porto, 18 de maio de 2017

O Presidente da Comissão Diretiva do NORTE 2020,
Fernando Freire de Sousa

