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Aviso n." 16/2018

Medido 8 - lnvesfimenlos no desenvolvimenlo dos zonqs floreslois e no
melhorio do viobilidode dos floreslos
Submedido 8.ó - Apoio q inveslimenlos em lecnologios floreslois e no
lronsformoçõo, mobilizoçõo e comerciolizoçõo de produlos floreslois
Porlorio n."180/201ó, de 5 de moio, ollerodo e republicodo pelo Porlorio
n.o 418/201ó, de l0 de outubro

Torno-se público o onúncio de oberturo do período de opresenÌoçÕo de
projetos de ÌnvestÌmento ò Medido I - rrlnvestimentos no desenvolvimento dos
zonos florestois e no melhorio do viobilidode dos florestosl, Submedido 8.ó rrApoio o investimentos em tecnologios florestois e no tronsformoçÕo,
mobilizoçõo e comerciolizoçõo de produtos florestoisl do Progromo de
Desenvolvimento Rurol poro o RegiÕo Autónomo do Modeiro - PRODERAM
2020.

l.

Objelivos e prioridodes visodos

A submedido 8.ó viso o seguinte:

o) Consolidor

e melhoror o multifuncionolidode dq floresto no RAM,

promovendo o suo volorizoçõo económico, ombientol e sociol;

b)

Promover o sector florestol, pelo volorizoçÕo dos produtos floresïois e
diversifìcoçõo dos otividqdes nos exploroções;

c)

Crior incentivos ò porticipoçõo dos produtores florestois no processo de
trqnsformoçõo e de comerciolizoçõo dos produtos florestqis produzidos
nqs suos propriedodes;

d) Promover o modernizoçõo e copocitoçÕo dos

empresos do setor
florestql, reforçondo o suo orientoçÕo poro os mercodos locol, nocionol
e iniernocionol;

e)

Promover o competiiividode dos fileiros estrotégicos, nomeodomente
pelo introduçÕo do Ínovoçõo;

f)

Geror moior volor qcrescenlodo oos produtos e serviços do floresto e
promover o suo reporiiçõo oo longo do fileiro;
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g) Promover

o

estobelecimenÌo

de

procedimentos em motério de

seguronço olimentor;

h) Contribuir poro melhoror os condiçÕes ombienïois. de higiene, de
seguronço e de bem-estor onimol;

i)

Contribuir poro o diversificoçÕo dos otividodes nos exploroções florestois
e poro o fixoçõo de populoçÕo em meio rurol;

j)

Fomentor o gestÕo sustentóvel dos florestos e espoços ogroflorestois.

2.

Areo geogrófico elegível

Todo o território do RegiÕo Autónomo do Modeiro

3.

Noturezo dos beneficiórios

condidoturos podem ser opresentodos por deïentores de terros privodos, ou
responsóveis, otrovés de controto ou instrumento equivolente, pelo gestÕo de
espoços florestois ou ogroflorestois privodos, municipois ou comunitórios e
entidodes públicos responsóveis pelo geslõo de espoços florestois ou boldios;
empresos de prestoçÕo de serviços florestois; ogrupomentos de produtores
florestois (ossocioções, cooperotivos); PME ou microempresos que têm por
otividode económico principol o exploroçõo ou o tronsformoçÕo de produtos

As

florestois.

4. Tipologio

dos intervenções o opoior

A submedido obronge os seguintes tipologios:

o) Atividode em espoço

florestol:

i.

ReconversÕo de povoomentos em subproduçÕo
dos superfícies florestois;

ii.

lnstoloçÕo/beneficioçõo de vìveiros florestois (unidode integronte
do exploroçõo florestol);

iii.

Outros otividodes.

b) Uso Atividodes nos empresos

do

setor
tronsformoçõo industriol/pequeno escolo) :

i.
ii.
c)

florestol

/ beneficioçõo

(onteriores ò

Crioçõo/modernizoçõodeempresos;
Moquinorio e equipomentos de opoio.

Eloboroçõo
equivolente.

do Plono de Gestõo FloresÌol (PGF) ou de
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5.

Doloçõo orçomenlol

A doÌoçÕo orçomentol poro o presente oviso é de 250.000.00€ de contribuìçõo
FEADER.

ó.

limiles ò opresenloçõo de condidoturos

o)
b)

No ombito do regime de opoio previsto nesto portorio, os beneficiórios
nÕo podem opresentor mois de que umo condìdoturo poro o mesmo
óreo de ìntervençõo;
A concessÕo dos opoios no ômbito desto portorio respeito o
estobelecido no Regulomento (UE) n.o 1407 /20 ì 3, do ComissÕo de l8 de
dezembro relotivo ò oplicoçÕo dos ortigos l0Z.o e 108.o do Trotodo sobre
o FuncionomenÌo do UniÕo Europeio oos ouxílios de minimis.

7.

Critérios de elegibilidode

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

8.

Despesos elegíveis e nõo elegíveis

As despesos elegíveis e nÕo elegíveis sõo os

indicodos no Anexo lV dos PortorÌos

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 beneficiório. Os níveis de opoio o
conceder encontrom-se referidos no Anexo V dos Portorios suprocitodos.
10. Critérios

de seleçõo

As condidoturos devìdomente submetidos e que cumprom os condições de
elegibilidode dos beneficiorios e dos operoções previslos nos ortigos ó.o e I l.o
dos Portorios suprocitodos sõo sujeitos ò oplicoçõo dos critérios de seleçõo,
considerondo-se elegíveis os que obtenhom umo pontuoçõo finol iguol ou
superior o 50 pontos.
Tobelo de clossificoçõo do mérito dos operoções do Submedido 8.ó:
Escolo de volores: 0 o 100

Volor mediono: 50

Pontuoçõo mínimo requerido: 50
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Natureza do oroieto
Proietos de modernizoçõo e rqcionolizoçÕo de unidode existente
lnvestimentos em Silviculturo
Proietos que correspondom ò instoloçÕo de umo novo unidode
Outros
Conservacão e fomento da biodiversidade
Projeto de investimento com espécies indígenos folhosos
Projeto com conïributo poro o conservoçÕo e fomento do

biodiversidode
Proieto de investimento com folhosos
Proieto de inveslimenio com oufrqs espécìes
Proieto de investimento com espécies sem interesse florestol
Tipo de áreas
Povoomentos florestois ou unidodes suboproveitodos
OuÌros óreos
Número de postos de trabalho criados
Mois de 2

25
20

r5
0

t2

l0
8
5

0
25
0
20

l5

ATé 2

Zero
Localizacão
Proietos locolizodos no espoÇo rurol
Proietos locolizodos no espoÇo nõo rurol

0

l5
0

Poro efeitos de seleçÕo considero-se elegíveis os pedidos de opoio que
obtenhom umo pontuoçõo finol iguol ou superior q 50 pontos.
Fotores de desempoïe

a

I
2
I

l.

- PonÌuoçõo no critério "Noturezo do projeto"
- PontuoçÕo no critério "Tipo de óreos".

Prozo de opresentoçõo dos condidoturos

A submissõo dos condidoturos decorre dqs 9:00 do dio 24 de ogosto de 20.l8 e
os ì ó:30 do dio Z de setembro de 2018.
12. Formo de opresenloçõo dos condidoturos

As condidoturos sõo formolizodos oirovés do opresentoçõo de formulório
próprio junto do Autoridode de GestÕo do PRODERAM 2O2O, devendo ser
ocomponhodos de todos os documentos indicodos nq Orientoçõo Técnico
Específico n.o ll /2O16.
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Funchql, 23 de ogosto de 2018
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