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Aviso n." 11/2018

Medido 8 - lnveslimentos no desenvolvimento dos zonos floreslois e no
melhorio dq viobilidode dos floreslos

Submedid o 8.2 - Apoio à implontoçõo e monulençõo de sislemos
ogrofloreslois, do Progromo de Desenvolvimenlo Rurol do Regiõo

Autónomo do Modeiro

Portqrio n." 176/20ló, de 5 de moio, ollerodo e republicodo pelo
Portorio n.' 426/2016, de I 1 de oulubro

Torno-se público o onúncio de oberturo do período de opresentoçÕo de
projetos de investimento ò Medido 8 - rrlnvesiimentos no desenvolvimento dos
zonos florestois e no melhorio do viobilidode dos floreslosl, Submedìda 8.2 -
aApoio ò implontoçõo e monutençõo de sistemos ogroflorestoisl do Progromo
de Desenvolvimento Rurol poro o RegiÕo Autónomo dos Modeiro - PRODERAM
2020.

l. Objetivos e prioridodes visodos

A submedido 8.2 viso o seguinte:

o) Promover o exponsÕo florestol com orborizoçÕes de quolidode e
ombientolmente bem odoptodos;

b) Reforçor o funçõo do floresto, no que concerne o defeso do ombiente,
oo conirolo do erosÕo e ò monutençÕo e melhorio do poisogem;

c) Contribuir poro o reobilitoçõo de terros degrododos, fovorecendo o
recuperoçõo do fertìlidode dos solos e o regulorizoçõo dos recursos
hídricos;

d) Contribuir poro o conservoçÕo do solo e do oguo, fomentondo q
biodiversidode;

e) Contribuir pqro umo mois odequodo gestÕo florestol, conservoçõo de
hobitots e de espécies;

f) Promover umo odequodo gesiõo florestol visondo o reduçÕo dos riscos
de incêndio;

g) Promover o melhorio ombientol, nomeodomente quonto ò oïenuoçõo
dos olteroções climoticos;
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h) Beneficior os superfícies ogrícolos, zonos de tronsiçÕo ou espoços
florestois suboproveitodos, otrovós de intervençÕes produÌivos do ponto

de visto ogroflorestol, do fomento do biodÌversidode, do reforço do
multifuncionolìdode dos espoços noÌurois, do produçÕo diversificodo de
culturos sob coberto, promovendo o desenvolvimento dos recursos

silvestres ossociodos oos espoços floresïois ou ogroflorestois;

i) Fomentor o gesïÕo sustentóvel dos floresïos e espoços ogrofloreslois.

2. Áreo geogrófico elegível

Todo o territorio do RegiÕo Autónomo do Modeiro.

3. Nolurezo dos beneficiórios

As condidoïuros podem ser opresentodos por deÌeniores de terros privodos, ou

responsóveÍs, oÌrovés de controto ou instrumento equivolente, pelo gestõo de
espoços florestois ou ogroflorestois privodos, municipois ou comunitórios e
entidodes públicos responsóveis pelo gestÕo de espoços florestois ou boldios;
empresos e ogrupomentos de produlores florestois (ossocioções, cooperotivos).

4. Tipologio dos intervenções o opoior

A submedÌdo obronge os seguintes tipologios:

o) lnstoloçÕo de orboretos, e demois vegetoçõo;

b) ReplontoçÕo em coso de colomidode;

c) lnfroestruturos florestois;

d) Estruturos funcionois;

e) Eloboroçõo do PGF ou de instrumento equivolente, quondo ossociodo
oo investimenio;

É, oindo, concedido um prémio onuol por hectore poro cobrir os custos de
monutençõo, por um período móximo de 5 onos, designodomenïe encorgos
com limpezos, mondos, podos, desromoções, bem como oçÕes de noturezo
profilótico, o fim de gorontir melhores resultodos; cobrindo, oindo, os encorgos
relotivos ò melhorio de postogens biodiversos. O prémio previsto, onteriormente,
é oplicovel o investimentos promovidos por entidodes privodos.

5. Doloçõo orçomentol

A dotoçõo orçomentol poro o presente oviso ê de 1.500.000,00€ de
contribuiçõo FEADER.
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6. Limites ò opresentoçõo de condidoturqs

o) No ombito do regime de opoio previsto neslo portorio, os beneficiorios nÕo
podem opresenlor mois de que umo condidoturo poro o mesmo óreo de
intervençÕo;

b) A concessÕo dos opoios no ômbito desto portorio respeito o estobelecido
no Regulomento (UE) n.o 1407/2013, do ComissÕo de l8 de dezembro
relotivo o oplicoçõo dos ortigos 107.o e 108.o do Trotodo sobre o
Funcionomento do UniÕo Europeio oos ouxílios de minimis.

7. Crilérios de elegibilidode

Os condidoïos oo presenïe opoio e os investimentos propostos devem cumprir
os condições descritos nos ortigos ó.o e I l.o dos Portorios suprocìtodos

8. Despesos elegíveis e nõo elegíveis

As despesos elegíveis e nõo elegíveis sÕo os indicodos no Anexo lll dos Portorios
suprocitodos.

9. Formo e níveis dos opoios

Os opoios sÕo concedidos sob o formo de subsídio nÕo reembolsóvel sobre os
despesos elegíveis em funçõo do tipo de beneficiorio. Os níveis de opoio o
conceder enconfrom-se referidos no Anexo lV do Portorios suprocitodos.
O prémio ò monutençÕo é concedido onuolmente oos beneficiorios de direito
privodo, duronte um período de 5 onos. O prémio é otribuído de ocordo com
os montontes que constom do onexo lV dos Portorios suprociïodos.

10. Critérios de seleçõo

As condidoturos devidomente submetidos e que cumprom os condições de
elegibilìdode dos beneficiorìos e dos operoções previsÌos nos ortigos ó.o e I 'l.o

dos Portorios suprocÌtodos e sÕo sujeilos ò oplicoçÕo dos critérios de seleçÕo,
considerondo-se elegíveis os que obtenhom umo pontuoçÕo finol ìguol ou
superior o 50 ponlos.

od

Escolo de volores: 0 o 100

Volor mediono: 50

Pontuoçõo mínimo requerido: 50
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Poro efeitos de seleçÕo, considero-se elegíveis os pedidos de opoÍo que

obtenhom umo pontuoçÕo finol iguol ou superior q 50 ponlos.

a Fotores de desempote

I - PontuoçÕo no critério "Tipo de óreos".

2 - Pontuoçõo no critério "Tipo de espécies"

11. Prozo de opresentoçõo dos condidoturos

A submissÕo dos condidoturos decorre dos 9:00 do dio l9 e os ìó:30 do dio 25

de junho de 2018.

12. Formo de opresenloçõo dqs condidqlurqs

As condidoturos sõo formolizqdos otrovés do opresentoçõo de formulório
próprio junÌo dq Autoridode de Gestõo do PRODERAM 2020, devendo ser

ocomponhodqs de todos os documentos indicodos no Orientoçõo Técnico
Específico n.o 07 /2016.
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Tipo de espécies
30Proieto de investimento com espécies indígenos folhosos
20Proieto de investimento com folhosos
l0Proieto de Ìnvestimento com outros espécies
0Proieto de investimenÌo com espécies sem interesse ogroflorestol

Tipo de áreas
40Zonos ogrícolos ou florestois suboproveitodos
30Zonqs de tronsicõo (entre o espoÇo ogrícolq e o florestol)
20Zonos ecoloqicomente sensíveis
0Outros óreos

Áreas de interuencão íA)
20A>lho
l00,5 ho<A<ìho
0A=0,5ho

Tino de beneÍiciário
l0Associoções de produtores
8Detentores ou oestores de espocos florestois e oqroflorestois
5Detentores ou qesfores de terrenos ogrícolqs
0Outros
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Funchol, ì8 de junho de 2018
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