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Aviso n."15/2018

Medido 4 - lnveslimenios em olivos físicos

Submedido 4.3 - Apoio o investimentos em infroestruluros
relocionodos com o desenvolvimenlo, o modernizoçõo ou o

odoploçõo do ogriculluro e silviculluro

Açõo 4.3.2 - lnveslimenlos em regodios colelivos

Porlorio n.'406/2015, de 29 de dezembro

Torno-se públÌco o onúncio de oberturo do período de opresentoçÕo de
projetos de investimento ò SubmedÌdo 4.3 aApoio o investimenÌos em
infroestruiuros relocionodos com o desenvolvimento, o modernizoçõo ou o
odoptoçõo do ogriculiuro e silviculturol do Progromo de Desenvolvimento Rurol
poro o RegiÕo Autónomo dos ModeÍro - PRODERAM 2020.

1. Objetivos e prioridodes visodos

A Submedido 4.3, no que respeito o Açõo 4.3.2, viso opoior o dìsponibilizoçõo
de óguo oos prédios rústicos, nomeodomente otrovés do retençÕo de recursos
hídricos superfÌciois, do implementoçÕo de sistemos de tronsporte e de
distribuiçõo eficientes e de métodos de rego odequodos, promover o uso mois
eficiente do óguo otrqvés do reobilitoçõo e modernizoçÕo de infroestruturos
primorios e secundÓrios (copïoçõo, Ìronsporte, ormozenomento e distribuiçÕo).
Tem tombém como prioridode melhoror o gestõo dos perímetros hidroogrícolos
e introduzir tecnologios mois eficientes.

2. Áreo geogrófico elegível

Todo o território do RegiÕo Autónomo do Modeiro.

3. Tipologio dos inlervenções o opoior

O presente oviso refere-se o Açõo 4.3.2- lnvestimentos em regodios coletivos

4. Noturezq dos beneficiórios

Podem beneficíor dos opoios previstos no AçÕo 4.3.2 - lnvestimentos em
regodios coletivos:
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o) AdminisiroçÕo Público Regionol com competêncio em motério de
regodio ou entidodes de si dependentes, tombém com competêncios
nesse ombito;

b) Autorquios Locois;

c) Associoções de Agriculïores;

d) Associoções de Regontes;

e) Outros pessoos coletivos que esïotutoriomente visem otividodes
relocionodos com o gestõo do regodio.

As entidodes referidos nos olíneos c) o e) podem condidotor-se isolodqmente
ou em porcerio, quer enÌre si, quer com o odministroçÕo público, nos termos do
olíneo o).

5. Doloçõo orçomentol

A dotoçÕo orçomentol do presente oviso é de ì0.800.000,00€ de contribuiçÕo
FEADER.

6. Critérios de elegibilidode

Os condidotos oo presente opoio e os investimentos propostos devem cumprir
os condiçÕes descritos nos ortigos ó.o e l4.o do Portorio suprocitodo.

7. Despesos elegíveis e nõo elegíveis

As despesos elegíveis e nÕo elegíveis sõo os indicodos no ortigo '13.o do Portorio
suprocitodo.

8. Formo e níveis dos opoios

Os opoios sÕo concedidos sob o formo de subsídio em copitol o fundo perdido
no volor móximo de 100% dos despesos elegíveis, nos termos do disposto no

ortigo l5.o do PorÍorio suprocilodo.

9. Critérios de seleçõo

As condidoturos devidomente submetidos e que cumprom os condições de
elegibilidode dos beneficiórios e dos operoções previstos nos ortigos ó.o e ì4.o

do Portorio suprocitodo sõo sujeitos ò oplicoçõo dos critérios de seleçõo,
considerondo-se elegíveis os que obtenhom umo poniuoçõo finol iguol ou
superior o 50 pontos.
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Tobelo de clossificcrcõo clo mé dos ooerocões do Acõo 4.3.2:

. Escolo de volores: 0 o 100

o Volor mediono: 50

. PontuoçÕo mínimo requerido: 50

. Fotor de desempoÌe
ì - Pontuoçõo no critério "Áreo do perímetro hidroogrícolo beneficiodo"
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Grau de Doupança de ã$ta (o/"1

Moìor ou iguol o 35 35
Entre 25 (ìnclusive) e 35 30
Entre l5 íinclusive) e 25 25
lnferior o ì5 0

Ãrea do perímetro hidroagrícola beneÍiciado (hectares)
Moior ou iquol o l0 20
Entre 5 (inclusive) e l0 i5
Entrel(inclusive) e5 i0
lnferior o I 0

N' de explorações agrícolas bene{iciadas
Moior ou iguol o 100 20
Entre 50 (inclusive) e .l00

l5
Enïre5íÌnclusive) e50 ì0
lnferior o 5 0

Estado de conservação do sistema hidroagrícola intervencionado
Muìto deqrododo ì0
Medionomente degrododo 5

Em bom estodo 0
Interligação com outros investimentos infraestruturantes no âmbito das
acessibilidades ou regadio

Concluídos ou em fose de execuÇõo l0
Em fose de proieto, com condidoturo submetido 5
Sem inierligoÇõo com outros investìmentos 0

O projeto contempla melhoramentos em domínios especíÍicos
Sistemos de ormozenomento de oguo de rego ou SisÌemos de
conduçÕo e distribuiçÕo em oquedutos fechodos (+ de 5% da
rede) ou Sistemos de rego sob pressõo (+ de 5% do rede)

5

Proieto nõo contemplo nenhum deste tipo de investimentos 0
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10. Prqzo de opresentoçõo dos condidqluros

A submissÕo dos condÌdoturos decorre entre os 9:00 do dio lZ e os ló:30 do dio
24 de ogoslo de 2018.

I l. Formq de opresentoçõo dos condidoturos

As condidoturos sÕo formolizodos otrovés do opresentoçÕo de formulório
proprio junto do Autoridode de GestÕo do PRODERAM 2020, devendo o entrego
dos condidoturos ser ocomponhodo dos documentos indicodos no clóusulo ó.o

do Orientoçõo Técnico Específico n.o 04/201ó, sob o risco de se verificor o suo

recuso.

Funchol, ló de ogosÌo de 20ì8

Gestor

Morco Ant ro Gonçolves
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