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Aviso n." 17l20l8

Medido 9 - Crioçõo de ogrupomenlos e orgonizoções de produtores

Submedidq 9.1 - Crioçõo de grupos de produlores e de orgonizoções
nos setores do ogriculturo e do silviculluro

Portorio n.'22/2018, de 2ó de joneiro, ollerodq pelo Portorio n.o 322/2018,
de 27 de ogoslo

Torno-se público o onúncio de oberturo do período de opresentoçõo de
projetos de investimento ò Medido 9 - Crioçõo de ogrupomentos e
orgonizoções de produtores, Submedido 9.ì - CrioçÕo de grupos de produtores
e de orgonizoções nos setores do ogriculturo e do silviculïuro do Progromo de
Desenvolvimento Rurol poro o RegiÕo Autónomo do Modeìro - PRODERAM
2020.

1. Objetivos e prioridodes visodos

A submedido Ll viso o seguinte:

o) Superor o elevodo otomÌzoçÕo dos produtores, estimulondo o suo
orgonizoçÕo;

b) Apoior os produtores o orgonizorem-se de formo o melhoror o suo
compeïitivìdode peronte os desofios impostos pelo concorrêncio e
produçÕo, refleïindo-se no oumento do copocidode de geror volor o
montonte, controriondo o desequilíbrio do codeio de volor;

c) Contribuir poro o crioçÕo de meios de orgonizoçõo do produçÕo e de
umo boo gestõo com interligoçÕo oo mercodo;

d) Melhoror o uÌilìzoçÕo dos recursos humonos e finonceiros dos
ogrupomentos e orgonizoções de produtores.

2. Áreo geogrófico elegível

Todo o território do Regiõo Autónomo do Modeiro.

3. Noturezo dos beneficiórios

Os ogrupomentos (AP) e orgonizoções de produtores (OP) do setor ogrícolo,
reconhecidos ho menos de um qno, oo obrigo do Despocho normotivo n.o
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1112010, de 20 de obril, olterodo pelo Despocho normotÌvo n.' 3/2012, de 23 de
fevereiro, ou do Portorio n.' | 69l2Ol 5, de 4 de junho, no redoçõo otuol.

4. Setores e produlos obrongidos no ômbito desle oviso

Considerom-se elegíveis os setores e produtos previstos no onexo I do Poriorio
n.' 169/2015, de 4 de junho, no redoçõo otuol, com exceçÕo do setor florestql

e dos produções do floresto.

5. Dotoçõo orçomenlol

A dotoçÕo orçomentol poro o presente ovìso é de 127.500.00€ de contrìbuiçÕo
FEADER.

6. Crilérios de elegibilidode

Os condidotos oo presente opoÌo e os investimentos propostos devem cumprir
os condições descritos nos ortigos 7 .o e g.o dos Portorios suprocitodos.

7. Formo e níveis dos opoios

O opoio é concedido sob o formo de subvençõo nÕo reembolsóvel sobre o
Volor de Produçõo Comerciolizqdo. Os níveis de opoio troduzem-se numo ojudo
forfetório onuol, de ocordo com o onexo I dos Portorios suprocitodos, durqnte
um período móximo de 5 qnos, o portir do doto do reconhecimenïo como AP

ouOPeédegressivo.

8. Critérios de seleçõo

As condidoturos devidomente submetidos e que cumprom os condições de
elegibilidode dos beneficiqrios e dos operoções previstos nos ortigos 2." e 9." dos
Portorios suprocitodos 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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Escolo de volores: 0 o 100

Volor mediono: 50

Pontuoçõo mínimo requerido: 50
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Representatividade da Oreanizacão de Produtores/Asrupamentos de Produtores
Represento pelo menos de 30% dos produtores do setor/produto 40
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Represento pelo menos de l5% e menos de 30% dos produtores
do setor/produto 20

Represento menos de l5% dos produtores do seïor/produïo 0
Abrangência do Plano de Ação

Plono de oçõo obronge mois de dois obietivos 40
Plono de oÇÕo obronge dois obietivos 20
Represento só um objetivo 0

Setor de atividade
Agrícolo e florestol 20
Agrícolo t5
Florestol
Outros setores
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Poro efeitos de seleçÕo consÌdero-se elegíveis os pedidos de opoio que
obtenhom umo pontuoçÕo finol iguol ou superior o 50 pontos.

. Fotor de desempote
I - Ordem decrescente de pontuoçÕo no critério "Represenïotividode do
OrgonizoçÕo de Produtores/Agrupomentos de Produtores".

9. Prozo de opresentoçõo dos condidoturos

A submissÕo dos condidoÍuros decorre dos 9:00 do dio 3 de setembro de 2018
e os ló:30 do dio 3l de outubro de 2018.

10. Formo de opresentoçõo dos condidoluros

As condidoturos sõo formolizodos otrovés do opresentoçÕo de formulorÌo
proprio junto do Autoridode de Gestõo do PRODERAM 2020, devendo ser
ocomponhodos de todos os documentos indicodos nos respetivos instruções.

Funchol, 3l de ogosto de 20,l8
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