
Proderant

hqrcmo dc Detrd/ìvoMm.nb nurcl
do Reglito AutónorÍ.a do ltladcho
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Medido l0 - Agroombienle e climo

Submedido 10.2 - Apoio ò conservoçõo e à utilizoçôo e
desenvolvimenlo suslentóveis de recursos genéticos no ogriculluro

PorlorÍq n." 483/201ó, de t4 de novembro, no redoçõo otuql

Torno-se público o onúncio de oberturo do período de opresentoçÕo de
projetos de investimento ò Medido ì0 - Agroombiente e climo, Submedido 10.2

- Apoio ò conservoçÕo e o ulilizoçÕo e desenvolvimento sustentóveis de
recursos genéticos no ogriculÍuro, do Progromo de Desenvolvimento Rurol poro
o Regìõo Autónomo do Modeiro - PRODERAM 2020.

t. Objetivos e prioridodes visodos

A submedido 10.2 viso o seguinte:

o) Reolizor o prospeçÕo e inventorioçÕo dos recursos genéticos poro
ogriculturo e olimentoçÕo;

b) Promover o suo conservoçõo in sifu e ex siÍu;

c) Proceder ò monutençÕo de boncos de sementes e de germoplosmo e
oo estobelecimento ex sifu de coleções vivos dos espécies de
propo goçõo vegeiotivo;

d) lmplementor plonos de oçõo poro conservoçÕo e volorizoçÕo de
voriedodes ogrícolos trodìcionois;

e) Potencior o utilizoçÕo sustentóvel e o conservoçõo em compo (nos

ogrossistemos) dos vorìedodes ogrícolos trodicionois e os seus recursos
genéticos;

f) Monter um sistemo de informoçÕo e documentoçõo dos recursos
genéticos poro ogriculturo e olimentoçÕo;

g) Promover intercômbios técnicos e científicos entre os ogentes do sector;

h) lmplementor oçÕes que visem o concretizoçÕo do Trotodo lnternocionol
poro os Recursos Genéticos poro o Agriculturo e AlimentoçÕo, o
ConvençÕo do Diversidode Biológico e o TroÌodo de Nogoyo.
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2. Áreo geogrófico elegível

Todo o território do Regiõo Autónomo do Modeiro

3. Noturezo dos beneficiórios

Entidodes públicos e suos porcerios, incluindo porcerios com entidodes
privodos.

4. Tipologio dos intervenções o opoior

A submedido obronge os seguintes tipologios:

o) ProspeçÕo, inventorioçÕo, colheito, corocterizoçõo e ovolìoçÕo,
conservoçõo, documentoçÕo e multiplìcoçÕo dos voriedodes locois de
espécies vegetois nÕo incluídos no Cotólogo Nocionol de Voriedodes e
de germoplosmo vegelol outóctone identificodo pelo entidode
competente;

b) ExecuçÕo de progromos de Melhoromento Vegetol que incluom
germoplosmo vegetol outóctone ou voriedodes locois;

c) lnclusÕo de voriedodes locois em sistemos de certificoçÕo dos moteriois
de propogoçÕo e dos seus produtos finois e, sempre que possível. o
reolizoçÕo de oções destinodos o promover o suo volorizoçÕo
económico;

d) Apoio ò gestõo dos coleções de in sifu e ex sifu geridos por entidodes
públicos. suos porcerios, incluindo porcerios com entidodes prìvodos.

5. Dotoçõo orçomenlol

A dotoçõo orçomentol poro o presente oviso e de 450.000,00€ de contribuiçõo
FEADER.

6. Critérios de elegibilidode

Os condidotos oo presente opoio e os investimentos propostos devem cumprir
os condições descritos nos ortìgos ó.o e 8.o do Portorio suprociiodo.

7. Despesos elegíveis e nõo elegíveis

As despesos elegíveis e nõo elegíveis sõo os indicodos no Anexo I do Portorio

suprocitodo.

8. Formo e níveis dos opoios

Os opoios sÕo concedidos sob o formo de subsídio nõo reembolsóvel no volor
de 10O% dos despesos elegíveis, no coso de porcerios pÚblicos ou
público/privodos e no volor de 80% trotondo-se de entidodes pÚblicos.
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9. Crilérios de seleçõo

As condidoturos devidomente submetidos e que cumprom os condições de
elegibilidode dos beneficiorios e dos operoções previstos nos ortigos ó.o e 8.o do
Portorio suprocitodo e sÕo sujeitos o oplicoçÕo dos critérios de seleçõo,
considerondo-se elegíveis os que obtenhom umo pontuoçÕo finol iguol ou
superior o 50 pontos.

Tqbelo de clossificoçõo do mérito dos operoções dq Submedido 10.2:

Escolo de volores: 0 o i0O

Volor mediono: 50

Pontuoçõo mínimo requerido: 50

Poro efeitos de seleçÕo considero-se elegíveis os pedidos de opoio que
obtenhom umo pontuoçÕo finol iguol ou superior o 50 pontos.

Fotor de desempoïea

I - Ordem decrescente do número de voriedodes com interesse poro o
ogriculturo regionol obrongidos pelo PA.
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Tipo de beneficiários
Porcerio entre entidodes públicos/privodos com otribuições ou
oïividodes nos óreos de invesïiqoçÕo
Porcerio exclusivomente entre enÍidodes públicos

30

0
Abrangência do Plano de Ação

Contém mois de 3 voriedodes com interesse poro o ogriculturo
regionol 30

Entre I e 3 voriedodes com interesse poro o oqriculturo reqionol
Apenos I voriedode com interesse poro o ogriculturo reqionol

20
0

Valorização económica
O projeto contemplo o reolizoçõo de oçÕes destinodos o
promover o volorizoçÕo económico dos voriedodes e dos seus
produtos finois.

25

O projeto nÕo contemplo o reolizoçÕo de oções destinodos o
promover o volorizoçÕo económico dos voriedodes e dos seus
produtos finois

0

Especificidade das variedades a conservar
AlimenloçÕo humono
Medicino ou cosméticos
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Outros fins 0
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10. Prozo de opresenloçõo dqs condidoturos

A submissõo dos condidoturos decorre dos 9:00 do dio 3 e os ló:30 do dio 28 de
dezembro de 20Ì8.

I l. Formq de opresentoçõo dos condidoturos

As condidoturos sÕo formolizodos otrovés do opresentoçõo de formulorio
próprio junÌo do Autoridode de Gestõo do PRODERAM 2020, devendo ser

ocomponhodos de todos os documentos indÌcodos nos respetivos instruções.

Funchol,30 de novembro de 2018

Gestor do D AM 2020
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