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Aviso n.'2212018
Medido l5 - Serviços silvoombienlois e climólicos e conservoçõo dos
floreslos

Submedido 15.2 - Apoio ò conservoçõo de recursos genélicos floreslois
Portorio n." 402/2017, de l2 de oulubro, ollerodo e republicodo pelo
Portorio n.' 17 /2018, de l8 de joneiro

Torno-se público o onúncio de oberturo do período de opresentoçÕo de
projetos de investimento ò Medido l5 - Serviços silvoombientois e climoticos e
conservoçÕo dos florestos, Submedida 15.2 - Apoio ò conservoçõo de recursos
genéticos florestoìs do Progromo de DesenvolvimenÌo Rurol poro o RegiÕo
Autónomo do Modeiro - PRODERAM 2020.

l.

Objetivos e prioridodes visqdos

A submedido Ì5.2 viso o seguinte:

o)

Avolior o diversÌdode genético de espécies vegetois do Diretivo HobiÍots
com visto o identificor unidodes evolutivos ou de conservoçõo;

b)

Promover o conseryoçõo in silu e ex sifu;

c)

Proceder ò monutençõo de boncos de sementes e de germoplosmo e
oo estobelecimento ex sifu de coleções vivos dos espécies olvo do
Diretivo Hobitots;

d) lmplementor plonos de oçÕo poro o conservoçõo de

espécies

protegidos e hobilofs prioritórios;

e)

Acionor medidos de proteçõo de espécies ou subespécìes cujos hobiÍots
corocterísticos se encontrom omeoçodos ou em regressÕo, decorrente
de omeqços diversos, designodomenie o presenço de espécies
invosoros;

f)

Potencior

o estobelecimento e o exponsõo dos hobiÍoÍs prioritórios,

designodomente "Chornecos mocoronésicos" (4050),

"Florestos

endémicos de Juniperus spp" (95ó0) e "Florestos mediterrônicqs de loxus
boccofo" (9580), ou de outros hobitoÍs noÌurois com interesse de
conservoçõo, qo obrigo do Díretivq Hobitots:

g)

Promover intercômbios técnicos e científicos.
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Áreo geogrófico elegível

Todo o terriïório do RegiÕo Autónomo do Modeìro

3.

Nolurezo dos beneficiórios

Entidodes públicos e suos porcerios, incluindo porcerios com entidodes
privodos, de ocordo com o orïigo ó.o dos Porïorios suprocitodos.

4.

Tipologio dos intervenções o opoior

A submedido obronge os seguintes tipologios:

o) ConservoçÕo

b)

c)
5.

ex sifu e in siÍu, corocterizoçÕo, recolho e utilìzoçõo dos
recursos genéticos no silviculturo, incluindo o inventorioçÕo de recursos
genéticos otuolmente conservodos in situ e de coleções ex siÍu (boncos
de genes) e o consïituiçÕo/oïuolizoçõo de boncos de dodos;
PromoçÕo de estudos e intercômbìos técnico-científicos reloïivos ò
conservqçõo, corocïerizoçÕo, recolho, registo e utìlizoçõo dos recursos
genéticos no espoço florestol do UE, e enÌre orgonizoções competenÌes
dos Estodos-Membros;
lmplementoçÕo de umo bose de dodos relolivo ò conservoçõo dos
recursos genéticos florestois.
Doloçõo orçomenlol

A dotoçÕo orçomentol poro o presente oviso é de 250.000,00€ de coniribuìçõo
FEADER.

ó.

Critérios de elegibilidqde

Os condidotos oo presente opoio e os investimentos propostos devem cumprir
os condições descritos nos ortigos 7." e 1l.o dos PorÌorios suprocitodos.

7.

Ações e despesos elegíveis e nõo elegíveis

As oções e despesos elegíveis e nõo elegíveis sÕo os indicodos no Anexo ll dos
PorÌorios suprocitodos.

8.

limiles ò opresentoçõo de condidoluros

Os beneficiórios nõo podem opresentor mqis do que umo condidoturo poro o
mesmo espoço florestol.

9.

Formo e níveis dos opoios

Os opoios sõo concedidos sob o formo de subsídio em copìtol o fundo perdido
no volor móximo de 100% dos despesos elegíveis.
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10. Prozo de opresentoçcio dos condidoturqs

condidoturos decorre dos g:00 do dio
do dio 30 de novembro de 2018.
A submissõo dos

I

l.

5

de novembro e os ìó:30

Formo de opresentoçõo dqs condidqluros

As condìdoÌuros sõo formolizodos otrovés do opresentoçõo de formulório
próprio junto do Autoridode de Gestõo do PRODERAM 2020, devendo ser
ocomponhodos de Ìodos os documentos indicodos nos respetivos instruções.

Funchol, 2 de novembro de 2018

O Gestor do
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