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Aviso n.'12/2018

Medido 4 - lnveslimenlos em olivos físicos
Submedido 4.1 - Apoio o inveslimenlos em exploroções ogrícolos

Açõo 4.1.2 - lnvestimenlos de gronde dimensõo
Porforio n.'404/2015, de 28 de dezembro, olterodo e republicodo pelos
Porlorios n.o4l9/201ó, de l0 de oulubro, e n.o420/2017, de 20 de oulubro

Torno-se público

o onúncio de oberturo do período de opresentoçõo de

de inveslimenlo ò

Submedido 4.1 rApoio o investimentos em
exploroções ogrícolosl do Progromo de Desenvolvimento Rurol poro o Regiõo
projetos

Autónomo dos Modeìrq

l.

-

PRODERAM 2020.

Objetivos e prioridodes visodos

A submedido 4.1 vìso opoior o reolizoçÕo de investimentos no exploroçÕo
ogrícolo em otivos destinodos o melhoror o desempenho e o viobilidode do
exploroçõo, oumentor o produçõo, crioçõo de volor, melhoror o quolidode dos
produtos, introduzir métodos e produios inovodores e goroniir o sustentobilidode
ombientol do exploroçõo.

2.

Áreo geogrófico elegível

Todo o territorio do Regiõo Autónomo do Modeiro

3.

Nolurezo dos beneficiórios

As condidoturqs podem ser opresentodos por ogricultores, jovens ogricultores,

orgonizoçÕes de produtores (oP's) ou ogrupomentos
legolmente reconhecidos e membros de OP's.

4.

de

ogricultores

Tipologio dos inlervenções o opoior

O presente oviso refere-se ò Açõo 4.1.2 - lnvestimentos de gronde dimensõo
(lnvestimentos com um custo totol proposto superior o 10.000,00€).
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Dotoçõo orçomentol

A dotoçõo orçomentol poro o
contribuiçÕo

6.

é de

presente oviso

.l.000.000,00€

de

FEADER.

limiles ò opresenloçõo de condidofuros

Os limites ò opresentoçõo de condidoturos sõo os indicodos no ortigo I ì.o dos

Portorios suprocitodos.

7.

Critérios de elegibilidqde

Os condidotos oo presente opoio e os investimentos propostos devem cumprir
os condições descritos nos ortigos ó.o, 8.o e 9.o dos Portorios suprocitodos.

8.

Despesos elegíveis e nõo elegíveis

As despesos elegíveis e nõo elegíveis sÕo os indicodos no onexo I dos Portorios

suprocitodos.

9.

Formo e níveis dos opoios

Os opoios sõo concedidos sob o formo de subsídìo nõo reembolsóvel. No
ômbito do oçÕo 4.1.2 os níveis de opoio sÕo os indicodos no onexo II dos
Portorios suprocitodos.
10. Critérios

de seleçõo

As condidoturos devidqmente submetidos e que cumprom os condições de
elegibilidode dos beneficiórios e dos operoções previstos nos orÌigos ó.o,8.o e 9.o
dos Portorios suprocitodos sÕo sujeitos ò oplicoçÕo dos critérios de seleçÕo,
considerondo-se elegíveis os que obtenhqm umo pontuoçÕo finol iguol ou
superior o 50 ponlos.
Tobelo de clossificoçÕo do mérito dqs operoções do AçÕo 4..ì.2:
Escolo de volores: 0

o ì00

Volor mediono: 50

Pontuoçõo mínimo requerido: 50

Resime de produçlo cspecíÍico
Projeto de investimento em exploroçÕo com produçõo
biológico ou produÇõo integrodo
Projeto de investimento em exploroçõo sem produçÕo
biolóqico ou producõo inteqrodq
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Natureza do benefi ciário
Esïotuto d

5

Agrupomenïo/orgonizoçÕo de produtores, reconhecido ou
ossocioçÕo ou cooperoïivo do setor

3

Outros o ricultores
am bien
e utiliza
eficiente do recurso
Percentogem do invesïimento elegível que viso o produçÕo
e/ou utilizoçÕo de energios renovóveis, e/ou melhorio do
eficiêncio energético , e/ou o melhorio do sistemo de irrigoçÕo

U

e/ou coptoçÕo/ormozenomento de oguo:

olous
En|re 2% e

rior a l0%
10%
lnferior ou i ual a 2%
Melhoria das
de trabalho e/ou melhoria e reconversão da
Percentogem do invesÌimento elegível otribuído ò melhorio dos

25
20
0

condições de Ìrobolho e/ou melhorio e reconversÕo do
uÇÕo

uol ou su erior o 50%
lnferior a 50%
NÕo ho melhorio dos itens em questÕo

35
20
0

Investimentos relacionados com a transformação na prórrria exploração
O plono empresoriol prevê investimentos relocionodos com o
2
tronsformoÇÕo no exploroÇÕo
O plono empresoriol nÕo prevê invesïimentos relocionodos com
U
o tronsformoçÕo no exploroÇõo
Rácio Valor acrescentado bruto gerado pela operação/valor do investimento
elegível -R
Moior ou iquol o 0.5
i0
Entre 0,25 e 0.5
8
tt
Menor ou iguol o0,25
Contribuição para a criação líquida de emprego
Au,menlo dos necessidodqg Qe !1gb-olho superlo-le! q I UTA
J
Aumento os necessidodes de trobolho oté I UTA
2
Nõo contribui
ro o crioçÕo líquido de emprego
U
Grau de poupança de ágaa (Vo)
Moior ou iquol o 35
l5
Entre 25 {inclusive) e 35
8
(inclusive)
Enlre l5
e 25
5
lnferior o l5
0
a

Foïores de desempote

I - Ordem decrescente de pontuoçÕo no critérìo "PreseryoçÕo ombieniol,
gestÕo e utilizoçÕo eficienle do recurso óguo".

- Ordem decrescenÌe do volor do Rócio: Volor ocrescentodo bruto gerodo
pelo operoçÕo/Volor do investimenlo elegível- R.
2
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11. Prozo de opresentoçõo dos condidoturos
A submissõo dos condidoturos decorre entre os ?:00 do diq 20 de julho e os I ó:30
do dio 2l de setembro de 2018.
12. Formo

de opresenloçõo dos condidoturos

As condidoturos sõo formolizodqs otrovés do opresentoçõo de formulório
próprio junto do Autoridode de GestÕo do PRODERAM 2020, devendo ser
ocomponhodos de todos os documentos indicodos no Anexo lV do OrientoçÕo
Técnico Específico

n.o 0ì

/2016.

Funchol, l9 de julho de 2018
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