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 As organizações que coordenam este concurso receberam financiamento do programa H2020 INNOSUP da União Europeia - projeto 
Start at Best (contrato de subvenção nº 860318), coordenado pela Startup Europe Regions Network (SERN). O conteúdo deste 
documento é da exclusiva responsabilidade do organizador e não representa a opinião da Comissão Europeia (CE), e a CE não é 
responsável por qualquer uso que possa ser feito das informações contidas. 
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FAQ 3 – 27/05/2020  
 

Ao longo deste documento irá encontrar um conjunto de perguntas frequentes para os 
concursos Start at Best. O presente documento visa complementar e esclarecer o regulamento 
do concurso, não o substituindo. O documento de FAQ será publicado periodicamente e os 
candidatos são convidados a verificar com regularidade o website: https://startatbest.eu/open-
calls/aviso-de-abertura-de-concurso-no20200302-pt/ 

 

Nota: Este documento contém um conjunto de questões recebidas pelo consórcio Start at Best 
para a totalidade dos concursos abertos, razão pela qual as questões colocadas estão, na sua 
maioria, em inglês. As respostas que constam deste documento refere-se exclusivamente ao 
regulamento aplicável ao concurso N° 20200302/PT – Convite à Apresentação de Candidaturas 
em Portugal. 

  

https://startatbest.eu/open-calls/aviso-de-abertura-de-concurso-no20200302-pt/
https://startatbest.eu/open-calls/aviso-de-abertura-de-concurso-no20200302-pt/
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Q1. In order to apply for the "Start at Best", we have read that "Startups applicants must have 
started their activity before 1st January 2018". If our startup was indeed founded after January 
2018, we started the activities connected with it during 2017: we performed initial market 
researchers, seruveys, and applied to calls and startup incubator. Would we therefore be 
eligible for this particular program or not?  

R1. De acordo com a alínea c) do ponto 6.1 do Regulamento do Concurso, os beneficiários devem 
ter iniciado a sua atividade antes de 2018. A candidatura deve ainda incluir obrigatoriamente o 
Anexo 2 - Formulário de Verificação de Elegibilidade, e o Anexo 3 – Declaração de Honra, cujos 
modelos estão disponíveis no website do Start at Best, devidamente assinados. 

 

Q2. Can a company apply to this open call with more than 1 project? They have three topics 
they would like to work on and want to leave it up to you to decide which one fits better? 

R2. Conforme consta da alínea d) do ponto 6.1. do Regulamento do Concurso, um beneficiário 
pode apenas candidatar-se a um subsídio Start at Best, incluindo candidaturas aos restantes 
Concursos Start at Best. No caso de um beneficiário submeter mais do que uma candidatura 
relativas a projectos distintos num concurso Start at Best, apenas a primeira candidatura 
recebida será considerada válida.  

 

Q3. Few startups want to apply with us, EX Lab as a subcontractor, because they do not have 
the expertise to drive the project on their own and we have a trustful relationship from 
previous projects. Many startups have only 1HR person or perhaps 2, that are usually in the 
beginning of their career and highly engaged in recruiting/operations, so they need the 
support. Is it possible within your guidelines to approve different projects that have the same 

contractor?  

R3. A subcontratação de atividades do projeto é elegível nos termos que constam do Artigo II.10 
da parte B das “Condições Gerais” anexas ao Termo de Aceitação, disponíveis aqui. 

 

Q4. Is a public SME elegible to this call? 

R4. De acordo com a alínea a) do ponto 6.1 do Regulamento do Concurso, os beneficiários devem 
ser micro, pequenas ou médias empresas, ou empresários em nome individual. Os candidatos 
ao Concurso N° 20200302/PT – Convite à Apresentação de Candidaturas em Portugal devem 
ainda apresentar um documento de Certificação PME válido. 

 

Q5. I want to sumbit our concept, but which one do I have to choose? With other words, what 
is the different between EU, IE, IT and PT? 

R5. O consórcio Start at Best lançou três concursos nacionais (PT, IE e IT) e um concurso 
Europeu. O concurso europeu está aberto a todas as micro, pequenas e médias empresas 
europeias (e / ou empresários e comerciantes individuais). Os concursos nacionais, mesmo 
estando abertos a qualquer empresa estabelecida num Estado-Membro da EU ou país associado 
do H2020, exigem documentos específicos (por exemplo: Certificação PME). Os candidatos são 
aconselhados a escolher a concurso mais adequado ao seu caso. 

 

https://startatbest.eu/wp-content/uploads/2020/04/Start-at-Best-N%C2%B0-20200302_PT-sample_Termo-de-Aceita%C3%A7%C3%A3o_mono-beneficiary_en-Annex-2.pdf
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Q.6 We have difficulties with applying for the Call Ref. Nº 20200302/EU. We are applying as a 
company established in Bosnia and Herzegovina (Horizon 2020 associated country). However, 
in the online application (section: applicant details), we cannot choose Bosnia and Herzegovina 
as a country as it is not listed. In the Call Guidelines it is stated that the eligible applicants must 
be established in EU Member States or Horizon 2020 associated countries. As Bosnia and 
Herzegovina is a Horizon 2020 country, our understanding is that we can apply for this Call. 
Please could you help us and advise what we should do. which country should we choose from 
the list? 

R6. Não aplicável ao Concurso N° 20200302/PT – Convite à Apresentação de Candidaturas em 
Portugal. 

 

Q7. I would like to enquire regarding set eligibility criteria for consortia members. It is stated 
that eligible companies to apply for the project funding must have commenced trading before 
01.01.2018. If my company was registered a few months later than that date, would we be 
eliminated as eligible applicants?  

R7. Sim. De acordo com a alínea c) do ponto 6.1 do Regulamento do Concurso, os beneficiários 
devem ter iniciado a sua atividade antes de 2018. A candidatura deve ainda incluir 
obrigatoriamente o Anexo 2 - Formulário de Verificação de Elegibilidade, e o Anexo 3 – 
Declaração de Honra, cujos modelos estão disponíveis no website do Start at Best, devidamente 
assinados. 

 

Q8. We have a question reagarding eligibility. We were astablished 04.09.2018. according to 
guidlines we are not eligible right? 

R8. Correto. De acordo com a alínea c) do ponto 6.1 do Regulamento do Concurso, os 
beneficiários devem ter iniciado a sua atividade antes de 2018. A candidatura deve ainda incluir 
obrigatoriamente o Anexo 2 - Formulário de Verificação de Elegibilidade, e o Anexo 3 – 
Declaração de Honra, cujos modelos estão disponíveis no website do Start at Best, devidamente 
assinados. 

 

Q9. For the budget section is there a maximum day rate to be applied?  I am asking as often 
with Horizon2020 for example they do give a maximum amount especially when is being 
used  internal resources mainly.  Just want to make sure the way we calculate our budget and 
man-days does fall within the remit expected.  

R9. A informação sobre custos elegíveis consta do Artigo II.19 da parte B das “Condições Gerais” 
anexas ao Termo de Aceitação, disponíveis aqui. 

 

Q10. Start date of the project:  in the body of the guideline document it states that the project 
should start no later than 31/07 but in the table that shows the new deadline to submit the 
application is mentions now end of August.  Can you confirm the latter is the new date? 

R10. Não aplicável ao Concurso N° 20200302/PT – Convite à Apresentação de Candidaturas em 
Portugal. De acordo com a alínea b) do ponto 6.2 do Regulamento do Concurso, os projetos 
devem indicar uma data de início entre 2 de março de 2020 e 31 de agosto de 2020. 

 

https://startatbest.eu/wp-content/uploads/2020/04/Start-at-Best-N%C2%B0-20200302_PT-sample_Termo-de-Aceita%C3%A7%C3%A3o_mono-beneficiary_en-Annex-2.pdf
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Q11. My question is referred to 6.1. c) of "CALL FOR FUNDING PROPOSALS Open procedure N° 
20200302/EU". It is stated that applicants must have commenced trading before 
01.01.2018. Does this mean if our company is younger than that date we are unable to compete? 

R11. De acordo com a alínea c) do ponto 6.1 do Regulamento do Concurso, os beneficiários 
devem ter iniciado a sua atividade antes de 2018. A candidatura deve ainda incluir 
obrigatoriamente o Anexo 2 - Formulário de Verificação de Elegibilidade, e o Anexo 3 – 
Declaração de Honra, cujos modelos estão disponíveis no website do Start at Best, devidamente 
assinados. 

 

Q12. We are a third sector organisation, not registered in the chamber of commerce and we 
have the balance sheet, instead of turnover. The organisation carries out a commercial 
economic activity which does not have the exclusive or principal object of carrying on a 
business. As such, can the organization submit a project? 

R.12. De acordo com a alínea a) do ponto 6.1 do Regulamento do Concurso, os beneficiários 
devem ser micro, pequenas ou médias empresas, ou empresários em nome individual. Os 
candidatos ao Concurso N° 20200302/PT – Convite à Apresentação de Candidaturas em Portugal 
devem ainda apresentar um documento de Certificação PME válido 

 

Q13. It’s admissible for a project ongoing? 

R13. De acordo com a alínea b) do ponto 6.2 do Regulamento do Concurso, os projetos devem 
indicar uma data de início entre 2 de março de 2020 e 31 de agosto de 2020. Note-se ainda que, 
de acordo com a alínea e do mesmo ponto, nenhum subsídio pode ser concedido 
retroactivamente a ações e/ou projetos já concluídos. 

 

Q14. Is the purchase of any type of equipment, technological or not, excluded?  

R14. Os custos com equipamentos poderão ser elegíveis, nos termos que constam do Artigo II.19 
da parte B das “Condições Gerais” anexas ao Termo de Aceitação, disponíveis aqui. 

 

Q15. Are personnel costs considered eligible? 

R15. Os custos com pessoal do beneficiário são elegíveis nos termos que constam do Artigo II.19 
da parte B das “Condições Gerais” anexas ao Termo de Aceitação, disponíveis aqui. 

 

Q16. Gostaria de saber se haverá futuros concursos similares ao Startatbest Concurso N° 
20200302/PT. Minha empresa, estabelecida em Agosto de 2018 não é elegível para este 
concurso 

R16. O Concurso Start At Best N° 20200302/PT integra uma iniciativa-piloto liderada pelo 
consórcio europeu Start at Best e financiada através do programa Horizonte 2020 da Comissão 
Europeia. Sendo uma iniciativa-piloto, neste momento não se encontra definido um calendário 
de novas edições do concurso. 

 

https://startatbest.eu/wp-content/uploads/2020/04/Start-at-Best-N%C2%B0-20200302_PT-sample_Termo-de-Aceita%C3%A7%C3%A3o_mono-beneficiary_en-Annex-2.pdf
https://startatbest.eu/wp-content/uploads/2020/04/Start-at-Best-N%C2%B0-20200302_PT-sample_Termo-de-Aceita%C3%A7%C3%A3o_mono-beneficiary_en-Annex-2.pdf

