Designação do projeto

Assistência Técnica 2019/2021

Código do projeto

POAPMC-03-76G1-FEAC-000009



Assegurar a coordenação técnica do FEAC, certificação junto da CE e funções de entidade pagadora

 

     

Lisboa

     

ADC - Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP

Data de aprovação

08/04/2019

Data de início

01/01/2019

Data de conclusão

31/12/2021

Custo total elegível

203.300,00€

   

  

        

172.805,00€

30.495,00€

         
Assegurar o apoio logistico das funções da ADC enquanto coordenação técnica do FEAC
(Artigo 6º da Portaria n.º 190-B/2015, de 26 de junho conjugado com o artigo 11º ponto 3
alinea a), Decreto-Lei n.º137/2014, de 12 de setembro), entidade de certificação junto da
Comissão Europeia (artigo 13º da Portarian.º 190-B/2015, de 26 de junho conjugado com o
artigo 40º ponto 3 alinea a), DL n.º137/2014, de 12 de setembro) e de entidade pagadora do
FEAC (artigo 10º alinea a) dos Estatutos da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP,
publicados pela Portaria 351/2013 de 04 de dezembro) no período 01/01/2019 a
31/12/02021

Designação do projeto

Assistência Técnica 2016/2018

Código do projeto

POAPMC-03-76G1-FEAC-000005



Assegurar a coordenação técnica do FEAC, certificação junto da CE e funções de entidade pagadora

 

     

Lisboa

     

ADC - Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP

Data de aprovação

05/01/2018

Data de início

01/01/2016

Data de conclusão

31/12/2018

Custo total elegível

179.800,00€

   

  

        

152.830,00€

26.970,00€

         
Assegurar o apoio logistico das funções da ADC enquanto coordenação técnica do FEAC
(Artigo 6º da Portaria n.º 190-B/2015, de 26 de junho conjugado com o artigo 11º ponto 3
alinea a), Decreto-Lei n.º137/2014, de 12 de setembro), entidade de certificação junto da
Comissão Europeia (artigo 13º da Portarian.º 190-B/2015, de 26 de junho conjugado com o
artigo 40º ponto 3 alinea a), DL n.º137/2014, de 12 de setembro) e de entidade pagadora do
FEAC (artigo 10º alinea a) dos Estatutos da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP,
publicados pela Portaria 351/2013 de 04 de dezembro) no período de 01/01/2016 a
31/12/2018.

